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Politiškos Žinios

ZIDENTO TAFTO 
J^TFORMA.

žinoma, pasku- 
^^^Bhkonų partijos 
HHH^^jojc kan- 

s n < > i in -
A\/■ ’Zi4pil- 
p ■'.<,■’• /» 111 k a s

lilies

na-
Lą

pio-
ifto
au- 

seno-

i o r m o s 
^^^^^^^^^^^^^Kbrahamą 

sten-
nė se- 

partija.
jau tikroji 

®®U®®Ug®w.sokie paža- 
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paprastai^ tajp ir 

^^Har — sako .Ttift -
republikonų pąi’tija žąif- 

ly-ia pažangumo kęiiū.- Visuo- 
j’net ir aut kiekvieno žings
nio šita- partija stengiasi 
liaudį padalyti laiminga, iš- 
rišant didėles visuomeni- 

M •' J“ A.nes, ekonomines ir politines 
problemas.

Ir todėl partija išleis į- 
statymus viešojo sveikumo 
apsaugo j imui, apribuos pa^ ^ųnka, 
vojingą sveikatai moterims 
ir vaikams darbą, Jiųs sau 
širdin draugijint' gerbuvį ir. 
tuos dalykus bė atsižiurėju 
mo rems. . C

Partija prisiekia gerbti ir 
ginti šalies konstituciją, tą 
dideliu žmonių i’ -karštų pa
triotų palikimą.

Ligšįi Jai kiniš r '-federalių 
ir valfrijinių teismų rimtu
mas turi but prilaikomas. v 

Bet rimtumo
palaikymas neišskiria neat
būtinų reformų, kurios iei- 
kaliiigos tęisdarystės sut- 

r^jfc^mui. Netinkamų ir 
^!evertų teisėjų per liaudį 

atšaukimas, arba t. v. “re
call” yra neišmintingas ir 
nereikalingas.

-v-Pąi'tija atkreipia domą, 
kad visa svietinė ramybė y- 

. ra reikalingą ir- stengsis tai
gi tą ramybę invykinti.

Partija' ..pasmerkia viso
kias privilegijas ir monopo
lius ir stengsis juos panai
kinti užginant' tam tikrus 

u įstatymus.
f F'Meralč pirkly bos koini- 
B sija turi but atgavintą, į- 
■ dant tuo budu susiaurinus 

darbą teismams, kurie per
daug įvairiais reikalais ap
krauti.

Tarifo klausimas turi but 
> specialinės valdybos išris- 
■BIS.

ja pasižada kovoti 
kin girnius ir stengsis 
Lj^žastį ištirti.
|||B reforma Lanki- 
^^^tįsMdaiit ban

kai nuo politikos butų ne- 
prigulmingi, be to farme- 
riams turi but suteikiamas 
lengvomis išlygomis kredi
tas.

Civilinės. tarnystės syste- 
ma turi but žymiai prapla
tinta.

Valdymas šalies -natūra
liais turtais turi but veda
mas išmintingai.

Pakų siuntinėjimas krasa 
turi but tuojaus įvestas.

Iš atžvilgio atsitikimu 
su Rusijaf kuri apribavo a- 
mąrikonams teises, turi but 
užsieny j saugojama piliečių 
nepaliečiamybė.

Absoliutiškai reikalinga 
sutaisyti tautinį laivyną ir 
demokratų tame atžvilgy j 
pastovumas yra pasmerkia
mas. Be to reikalinga, ati
darius Panamos kanalą, su
taisyti pirkiybos laivyną.

Atkreipiama ypatinga do- 
ma į upės Mississippi re- 
guleciją, turi savo išsilieji
mu šiemet padarius tiek 
daug jeibių.

Senoji republikoninė par-' 
tija mato neatbūtinu daik
tu apribuoti negeistiną im- 
migraciją.

Ant galo platformos pa
žymėta reikalas užbėgti ne
laimingiems atsitikimams 
ant jūrių.

Tai vadinasi platformos 
kuria j a norima šią 

šalį padaryti laimingąja.
Vis tai politįkierių tušti 

pažadėjimai ir šovinistiški 
iššiščkiihai, liudijanti tos 
p.s&’tijos kenksmingumą vi
siems išeiviams.

IŠ RUSIJOS PADAN
GĖS.

Rusijos biurokratai žūt
būt nusprendę Suomiją su
rusinti ir tai visupirmu tą 
rusinimo darbą pradėdami 
nuo valdiškų įstaigų Suomi
joje. 'Suomijos kraugeris 
general-gubematorius nese
nai pasiuntęs Rusijos minis- 
terių pirininirikui visą tą 
rusinimo išdirbtą pieną, ku
rio taisyklė1'sekanti: Tuo 
tarpu reikia rusų kalbos 
vartojimą įvesti 'Valdžios į- 
staigose,' susirašinėjapt j oms 
tarp są-vge^.-o .tąįpgi; šušira- 
šinėjant Suomijos valdžios 
įstaigoms su Rusijos įstaigo
mis. Ilgaitffui, kuomet atsi
ras pakaktinai valdininkų, 
rusų, ar suomių, mokančių 
rusiškai, tada busią galima 
žmonių kalbą pašalinti iš vi
sų viešųjų vietų.

Apart to prikergta, idant 
visi suomiai valdininjtai per 
septynieris metus išmoktų 
rusiškos kalbos ir rašto nes 
kitaip ją vietą užimsiu ru
sai valdininkai. .

Tokiuo budu apšviestoji 
suomių tautelė norima su
naikinti, Bet nesulaukimas 
biurokratams, kad jie galė
tų įstengti suomius surusin
ti ir iš širdžių išplėšti pat-

Fhoto by American Press Association.

Anierika atiduoda pagarbą 4 tos dienos liepos šventei

riotizmą. Suomiai didesnius 
vargus iškentėję, pabėgs ir 
tą antmėstą naštą lig- lah 
kui kantriai vilkti.

Iškilo vėl sumanymas su
jungti Juodąją jurę su Bal
tijos. Tarp Dauguvos , i i’ 
Dniepro norima iškasti per
kasas, taip, kad garlaiviais 
galima butų liuesai plaukio
ti tarp Rygos ir Chčrsono. 
Perkasą ir viso .kelio ištai
symą norima pabaigti 1920 
m. 1914 metais pradedant, 
kasinėtai iš išdo būši^ Ski
riami toms išlaidoms didėli- 
piuigai. To kelio neatbū
tinai reikalaujamaiRusijos 
ukėms, prekybos ir prame
ni jos padėjimui, o taipgi 
santykiams su vakarine Eu
ropa. Tą sumanymą. su
galvojo biurokratai savo 
locnam pienui.

IŠ TURKŲ ITALŲ 
Jy KARO.

Pirm kelių savaičių neži
nia kokiam tikslui Italijos 
kariuomenė apleido oazą 
Zanzur, gulinčią netolies Tri
poli o miesto. Italams pasi
traukus, ant oazos tuojaus 
susispietė turkai su arabas 
ir apsigyveno. Dabar italų 
kariuomenės komendantas 
Tripoly j sumanė išnaujo tą 
oazą paimti, kur, žinoma, 
neapsieisią be kruvino Susi
rėmimo su turkais ir ara
bais. Delko italai taip pai
kiai elgiasi, sunku tas išaiš
kinti. Kitose vietose italų 
armija stovi be jokios veik
mės ir nežino, kas jai pir
miausiai pradėti. Tai va
dinasi karas ir Tripolio pa
sisavinimas.

Italų jūrės * kariškas 
veikimas tajppątfįjįsnudęs. 
Jie turėjo:yĮltį,Įdėmus ant 
Egėjo jurėš^alĮ^ėš,- sulauk
ti sau iš to k<Įkjų nors pa
sekmių, laimėjifho, bet tuo- 
tarpu tos vėsės pastangos i- 
talus visai pažemino. Italai 
laiko savo rankose kelias sa- 
laites, o Turkiją, tarytum, į 
tai nca‘tkreįpianti -nei domos. 
Ir nestebėtina. Tos salutes, 
kas tiesa, priklauso Turki
jos politiniam organui, bet 
ėmus anas iš etnografinės 
pusės, jos yrą . vi^ai sveti
mos. Turkija ląRai lengvai 
;gali persirgti tų salueių ne
tekimą.

Delei to italams labai pik
ta, kad turkai į takius daly
kus šaltai žiuri ir nei nema
no ginties. ,

Kad šiek tiek sulopius sa
vo armijos garbę, italai mo
bilizuoja armiją ir nori u- 
žimti Mažojoj Azijoj neku- 
riuos pakraščiu^ Bet ir tam 
tikslui reikliaują&aą tvirtos 
armijos, kokios- italams 
trūksta.

Nežinia taigi; dabar kaip 
italai išsisuks is to nereika
lingai praeito karo, kuris 
jau ir taip daug .apsunkino 
visą italų tšĮitą..

------ V.r... ./ -ft-Į .

TAS a LBTAS

Visoj. Amerikoj pasklydo 
jau tie patįs gandai, kokie 
nesenai buvo skelbiami Ku
bos laikraščiuose, buk da
bartinis Kubos prezidentas 
Gomez Vedąs dviveidę poli
tiką, ty. riešai kovojantis 
su sukilusiais nigeriais, o

SiiBI

slaptu keliu vedąs su anais 
taikos tarybas.

Tolesnis Gomezo pasielgi
mas gal šį dalyką geriau iš
aiškės.

Reikia žinoti, W. Gomez 
yra didis reakcionisths, gy
ventojų laisvės priešinin
kas, taippat baisus prieši
ninkas laisvojo žodžio. A- 
nais metais jis nuo salos į 
Ispaniją išvijo kelis laikraš
tininkus ispanus, kurie drį
so jo darbus kritikuoti. Su 
tokiuo žmogumi viskas gali
ma.

Regis, kaip tai rašo Kubos 
dienraštis “El Dia”, Gomez, 
norėdamas but išrinktas iš-, 
naujo prezidentu, sugalvo
jo tai atsiekti kitoniškesnių 
budu. Susitarė su generolu 
Estenoz, kad tasai sukel
siąs revoliuciją, o paskui 
valdžiai pasiduosiąs, ty. lei
stasis Sumušti. Tokio ša
lies numalšinimo garbė, ži
noma, tektų pačiam Gome- 
zui ir. štai jis išnaujo išren
kamas prezidentu.

Nesinorėtų perdaug tikė
ti, kad prezidentas tokius 
dalykus galėtų sugalvoti ir 
paskui besąžiniškai elgties. 
Juk už tokį jo pasielgimą 
jis gal but baudžiamas netik 
viena bknicija,. bet dar ir 
mirtimi.

Bet esama žmonių, kurie 
tikslo atsiekimui naudojasi 
dar bjauresniais darbais. 

200 MEKSIKOS SUKI
LĖLIŲ PAKARTA.

Išėjo aikštėn kuobiau- 
riausios Meksiko valdiš
kos armijos praktikos, kuri 
tai armija visomis savo iš
galėmis norėtų kuogreičiau-

šiai revoliuciją numalšinti 
ir visus revoliucionierius iš
naikinti. Šitai po kruvi
nam susirėmimui su revo- J
liucionieriais ties Huitzi- 
dad, Morelos valstijoj, val
diškieji kareiviai savo 
viršininkams prisakius pa
korė 200 sukilėlių priklau
susių Zapato burini ir gra
žumu po kovai pasidavusių. 
Užuot' ant tokių pasidavu
sių gražumu susimylėti, jie 
be gailesčio kariami.

Iš tų apylinkių pabėgėliai 
pasakoja, kad Huitzidad a- 
pygardos visi medžiai iš
puošti žmonių pakabintais 
lavonais.

Valdiškasis generolas Ro- 
bels su saviške armija ties 
Huitzidad susidūręs su Za
pato šalininkais, ty. revoliu
cionieriais ir tuojaus pas
taruosius užatakavęs. Ko
va buvus labai baisi ir tesė
si kelias valandas. Ant ga
lo sukilėliai, kurių butą ma
žesnio skaitliaus, matydami 
sau neišvengtiną pavojų, 
motę ginklus ir savo prie
šininkams, ty. valdiškai ar
mijai, pasidavę.

Pasidavusieji sukilėliai 
tuojaus suimta, nugabenta 
į artimiausią šilelį ir tenai 
visi 200 pakarta.

Tasai faktas pagimdė vi
suotiną įnirtimą ant Made
ro kruvinos valdžios.

CHINAMS GRASIA 
REVOLIUCIJA.

Iš Ilongkongo tomis die
nomis pranešta, kad angliš
kų kareivių keli būriai iš 
ten liko pasiųsti į Chinų pa
sienį, kur pasiliksią neapri- 
buotam laikui. Miestas 
Canton stovi kaip antug- 
nekalnio ir tarp gyventojų 
atjaučiama bruzdėjimas. 
Traukiniai, einanti iš Can
ton į Hongkong, pribunanti 
keliomis valandomis susivė
lavę, kadangi gyventojai 
gadinanti geležinkelio bė
gius. Regis sustosiąs visoks 
judėjimas ant tenaitinio ge
ležinkelio.

Revoliuciją norį pagimdy
ti mandžurai, stovinti išti
kimai prie pašalintos nuo 
sosto dinastijos. Iš nežino
mų ligšiol šaltinių jie gau
nanti pinigus ir net ginklus, 
kurie slaptu keliu gabenami 
iš provincijos Kvantung. 
Mandžurai savo slaptuose 
susirinkimuose nusprendę 
sukelti maištus pirmiausiai 
Vu-Chou ir Cantone.

Republikonų vyriausybė 
tečiau ir gi nesnaudžia ir 
suokalbininkus be atsižiū
rėjimo persekioja, by tik ne- 
prileidžius prie sumišimų. 
Suokalbininkai ir maištinin
kai ištisiais būriais žudomi. 
Pastaromis dienomis, sako
ma, tų_ suokalbininkų ir 
maištininkų valdžia nužu
džius daugiau 5,000. Tiek 
nužudyta tik viename mies
te Pakhoi. Kitur ir tas pat 
veikiama.*

Žmonės patįs 
ką ir del ko jie 
lingai žudosi.

nezmo, uz 
taip skait-

ANGLIJOS SUFRA- <1 
GISTĖS.

Kuomet vieną dieną An- s 
glijos karalius, apvažinė- -į 
jautis pietinę dalį Valijos, 
važiavo su žmona bažnyčion 
m. Llandaff, ‘ staiga jam 
kelią pastojo sufragistes. 
Prasiskverbusios pro poli-* 
ei jos ir kariuomenės eiles 
drąsios moterįs atsistojo 
prieš karalių ir ėmė reika
lauti moterims lygių teisių 
politikoje. Kuomet ministe- 
ris McKenna stengėsi mo
teris pašalinti nuo karaliaus 
karietos, tos puolėsi ant mi- 
nisterio ir ėmė jį daužyti 
Policija su kareiviais vostik 
anas apmalšinus. v -

Nekoki Elena Cragg be tp 
ėmė biaurioti ministeriuS?^^ 
net patį karalių, kurie sauk 
rengia po šalį linksmus pO| 
sivažinėjimus, kad tuo tar-įj 
pu bėdinos moterįs miršta^ 
badumi kalėjimuose už taj^? 
kad teisingai sau reikalau- , 
ja politinių teisių. Ji išnau- I 
jo norėjus pulties ant minis^l 
terio McKenna, bet policiją 1 
ją nutvėrė ir nugabeno kalė- i 
jiman. 1

Londone trįs sufragistėsJl 
kurios andai buvo įsiveržti® 
sios parlamento bustin i® 
tenai išdalijusios daug lan® 
gų ir šv. Stėpono_salės du® 
ris sulaužusios, policijian® 
teismu pasmerktos kalėji-® 
man po 2 mėnesiu kiekvie® 
na. Ištarmę priėmusio® 
piktžodžiavimais ant įstaHg 
tymų ir teisėjų. ®

*

ANGLIJOS PREMJE-I 
RAS UŽPULTAS. 1

Kuone visi Anglijos g 
ventojai esą inirtę ant vd 
džios, kuri prievarta pel 
sufragistes, uždarytas kąB 
jime, o kurios nuspreudžs 
sios nors badauti, bet anai] 
tol valdžiai nepasiduoti, 11 
senai tasai klausimas bųl 
pajudintas parlamente. I 
sufragisčių kankinimą 1 
cialistai atstovas LansbtB■ 
taip aštriai užsipuolė 
premiero
buto pirmininkas prįsa 
socialistui arba pačiam a 
leisti salę, arba jis prievJ 
ta busiąs išmestas. ..k

Irlandas atstovas Heą 
gražiais žodžiais apeliaį 
į premierą, idant motei 
butų išleistos iš kalėjimu 
Asquith pažadėjo tai pa 
ryti su išlyga, kad jos*® 
tyj ramiai turėtų užsilau 
ti. ■ ji

Po tų premiero žod® 
jį prišokęs su kmugl 
Lansbury ir surikęs: 
nenaudėli, esi vertas ®|| 
kinimo. Juk gerai 
kad moterįs negali kc^H 
šaus prižadėti!” Imi

Toksai keistas a®j|| 
miero užsipuolimas 
dū sensaciją. MBH

Iš viršžmogaus nfl
... Blusa gyvucIU 

nes blusa, asilas g; 
nes paikas, „bet kokij 
lui žmogus gyvuoja 1

1



m i os iš Lietuvos. ’

PANEVĖŽIS.
“Rieč” gavusi-žinią , kad 

valstietis Sinovca miręs stai
ga Panevėžio kalėjime. Palai
dojus jį, giminės pranešę, 

"jog jis yra miręs, primuštas 
valsčiaus raštininko ir šą- 
j ungiečįų. Velionį ą^Ms’e iš 

- tos priežasties ir radę. esąs 
įniręs nuo kraujo išsiliejimo 
viduriuose. Tardymas. pra
sidėjo. •

sės to įsakymo galėjo būti 
baudžiamas iki 25 rubk Šio
mis dienomis- vid. reikalų 
ministerijos -iššiimtinėja1 
mas aplinkraštis'panaikina 
tokį apsunkinimą ar leidžia 
iškeliavusiems grįžti atgal 
pro kurią stotį jiems tik tin
ka. ’■ < -

BBĮHyzir^^JVotre Darni 
katedroj ties vienų aukurr 
nusišovusi revolveriu mer
gaitė Lidija Konkliarskai 
tė, studente. Nusišovimo 
priežastis — neišląikymas 
universitete reikalaujamo 
kvotimo. v

Portugalijos parlamentas 
nusprendęs atiduoti ėks- 
karalini Manueliųi ir je-na- 
miškiams anų privatines 
savastis, tarp kurių randasi

KALBA BAŽNYČIOJE.
Vilniaus parapijų klebo

nai gavo per policiją paklau? 
simą, kiek kiekvienoje para
pijoje esamą lenkų, lietu
vių, latvių ir baltarusių ka
talikų. Paskui klausiama 
dar, kokioje kalboje ląiko- 

r mos pamaldos (giedojimai, 
L rąžančius, gadžinkos ir tt.), 
I kokia sakomi pamokslai 
■ ir kokia mokoma vaikų ka- 
B tekizino.

KALVARIJA. (Kauno g.)
Girdžiame, kaip kalvariš- 

kių jaunimo būrelis šiemet 
per Didžios. Kalvarijos at
laidus subruzdo ruošti lie
tuvių vakarą, vaidins “Mu
sų gerasis”, jei tik gaus lei
dimą. Pirmas tai butų Kal
varijos jaunimo suruoštas 
vakarėlis.

PLOKŠČIAI. X;
Voniškių kaime atsitikę 

baisi žmogžudyste: Plokš2 
.šiuose įsilinksminę Voniškių 
vaikinai, grįždami namon 
nakčia, girioje mirtinai su
žeidė jauną vaikiną Liut- 
kiną, kuris taip-pat grįžo iš 
Plokščių. Sužeistasis rastas 
gegužės 11 d. girioje dar gy
vas, bet po kelių valandų 
pasimirė, papasakojęs, kas 
jam gyvastį atėmė. Išvardi
jo 4 vaikinus.

Po kelių dienų policija 3 
piktadarius suėmė, o 1 ne
pasisekę suimti.

veikslų ir* t. p. Visi tie 
brangūmjniai randasi ketu
riuose karališkuose romuo
se. Manuelius nors fuomi 
galės pasidžiaugti. Nėpa- 
vydėtinaš tokių žmonių- -li
kimas.

■ s _ *

Straikas jurėivių-2Uant 
francuzų pirkly bos laiv^su-

" KIEK YRA LIETUVIŲ 
REFORMATŲ.

Naujamiestyje (Aleksan- 
i drovskoje) Raseinių pav. 
į leidžiamas kantoro (vargo
nininko) Magden laikraš- 

Ltis “Svečias” paduoda šito
kius skaičius: Biržų para
pijoje esama reformatų — 
■>.465; Papilių parapijoje — 
■1500; Radziviliškio par — 
■.719; ir'Švoblškio — 528; 
■risi tie reformatai su tik 
Bnažu išėmimu — lietuviai, 
■le to esama dar reformatų 
■ažnyčių: Kėdainiuose
■Kauno p.), Naujamiestyje 
K* Salamiestyje (Panevėžio 
“iv.); Devaltave (Ukm.

Ir.), bet čia visur taip ma 
evangelikų, jog nėra rei- 

»o laikyti prie tų bažny- 
Bį—dvasiškių.

I ZIETELA (Gard. g.) 
1‘Aušroje” P.Vieštautas 
lluoda žinią apie Gardino 
■>. gyvenančius lietuvius, 
mma dar ten Zietelos valš- 
■s, kur 1886 met. lietuviš- 
B kalbančiųjų katalikų 
Ko 1.156; o 1909m. Ziete- 
fs parapijoje trejuose so
duose buvo 1.330 lietuviu- 
■talikų. Zasiečiuose 684; 
Bčiuose 292 ir Pagiriuose
■ ii’ lietuvių pravoslavų 
■e 700. Dabar kasmet la-
■ tas skaitlius mažinasi— 
■a apšviesto žmogaus, ku-

.pamokytų—palaikytų.
IĮ) jau žemė čia lygi, ge- 
Bniškų nėra: malkų rei- 
Bražiuoti už kelių mylių. 
Kų jaunimas jau nedai- 
IBi. Vieną tik dainelę'te- 

“Saldus medus, tai 
BBardus”. Pasakas ir 
BB Jau baltarusiškai sa- 
BBainuoja. Taip miršta 
■S?#K Prusa liekanos, ku- 
|||HB;iIiko nuo kunjgaikš- 
I^^Bdėno gadynės.

PETERBURGO LATVIŲ. 
KATALIKŲ PASISKUN

DIMAS POPEŽIUI.
Pe terbų rgo 1 at vi a i-ka tai i- 

kai įdavė popežiui naują 
pasiskundimą ant arcivysku- 
po Kliučinskio. Po pirmo 
latvių prašymo, įteikto 1911 
m. grudžio 20 d., arcivysku- 
pas š.m. vasario 1 d. davė 
per vid. reik, ministerįpaaiš- 
kinimą. Tame paaiškinime 
viskas latvių jų pasiskundi
me išdėstyta išniekinama, 
nes latviai-katalikai esą vi
sai aprūpinti, o latvius pa- 
sirašusius po prašymu rodo
ma kaipo į bažnyčios ir 
valstybės priešus. Mečiau 
sulyg teisybės kunigų mo
kančių latvių kalbos nėsą, 
nes latvių kalba neišguldo- 
doma Peterburgo dvasiško
je seminarijoje, nors iždo 
yra duodami tam išguldy
mui piningai. Todėl latviai 
ir prašo popežiaus paskir
ti dvasiškųjų teismą šį klau
simą nagrinėti. Latviai ti
kisi tokiu keliu gauti progą 
išdėstyti savo teisingus rei
kalavimus ir savo nuoskau
das ir parodyti savo ištiki
mybę katalikų bažnyčiai. 
Drauge prašo latviai leisti 
jiems stoti valdiškan teis
man, idant išsiteisinus nuo 
jiems daromų arcivyskupo 
Kliučinskio užmėtinėjimų: 
jie esą valstybės priešai.

Sunku išanksto spėti, ar 
tas latvių pasiskundimas 
pasieks popežių, ir ar tu
rės bent kokias pasekmes. 
Tik daugumos nuomone ar- 
civyskupas Kliučinskis ne
silaikęs katalikų bažnyčios 
tradicijų nei popežiaus ap
linkraščių “de recursu ad 
civilem potestatem”, kreip
damasis su savo pasiskundi
mu ant savo parapijonų-Iat- 
vių į vidurinių reikalų mi
nisters ir to dele i popežitis 
galįs jį pabausti. / ■ < :

dangi visoks transpoltas 
vandeniu yra sulaikyias.Yy- 
riausybė pasisiulūsiZatu^ko- 
vojančias pušeš ‘ suTSikmti, 
ant ko jurininkaLsutiko^liy- 
tik tasai tarpininkavimas 
nebūtų vienpusiškas.:. AiBet 
darbdaviai ištolo nenori val
džios įsimaišymo. Delei'to 
straikas ir tęsiasi.

Paryžiaus universitete iš
sivystęs labai svarbus klau
simas. Būtent francuzų 
studentų draugija įnešusi 
senatan nusiskundimą^ kad 
nūdien mokslas universitete 
labai trukdomas delei dau
gybės svetimtaučių studen
tų, nesuprantančių franci# 
zų kalbos. O tų studentų 
esama arti 3.000. Studen
tai francuzai senatui pata
ria prie universiteto inkur- 
ti francuzų kalbos mokyk
lą, kurioje svetimtaučiai 
studentai galėtų pramokai 
francuzų kalbos.

VISOKIOS ŽINIOS. Į

Portugalijos sostinėj Lįz- 
bonoj nuo nekurio laiko 
straikuoja tramvajų tarnau
tojai. Kadangi darbinin
kų (tą^į|j|įjtojų) reikalavi
mai ilgai buvo neišklauso
mi, jie pradėjo kelti riaušes. 
Aną dieną straikininkai su 
simpatizuojančiomis jiems 
gyventoj ij miniomis sukėlė 
demonstracijas ir pametė 
tris bombas po važiuojančiu 
tramvajų ant pleciaus Don 
Pedro.

Nuo bombų sprogimo vie
nas asmuo liko užmuštas ir 
apie 30 kitų sunkiau ir leng
viau sužeistų.

Akimirkoj susirinko žmo
nų; minios ir ėmė skaldyti 
kitus tramvajus. Policija 
prieš įnirtusią minią nega
lėjo pasilaikyti. Tuoj aus 
policijai talkon pakviesta 
pėstininkai kareiviai,.. bet Jr 
tie nieko svtrbaus negalėjo 
nuveikti. Ir tik pribuvę rai- 
teliai minias išvaikė

Daug asmenų - suimta., ir 
nugabenta,į ; iiostė' .stdvin- 
ęiust- karo ląi3šdfe,thJB aht 
sausžemio bijotasi: juos lai- 
fąsnurpjou mutin įūępĮ trpuf

O panašus atsitikimai ten 
ne pirmiena. -■< >

i jisai vę!B|IMispre^ 
ižiamąji Įtaisą.

1. Sksntyjnas septintos 
sesijds, i^6 d. IberželiO, pro
tokolo. X -

a) Pro(pk^as priimtas.
- b) Ska|tyn}ąs aštuntos 
sesijos protokolo. '

c) Disfcušijęs delei vaka
rykščio incindento, — Šven- 
takuprių Partijos siųsto p. 
J. Gegužiui “bukieto”. Ta
sai dalykas — atšaukimas
- netaip intraųktas į pro
tokolą. Prie, šito p. J. Ge
gužis skundžiasi, kad s šitas 
incidentas parodęs jam la
bai aiškiai šito seimo situ
aciją. -
- Skaitant aštuntos sesijos 
protokolą ir besvarstant 
bei pataisant tūlas vietas ir 
vėl kilo diskusijos iš prie
žasties siųsto Gegužiui 
Šyentakuprįų Partijos “bu
kieto”. . Galutinai nutarta 
Išreikšti siuntėjams papei
kimą.

d) Aštuntas protokolas 
priimta su tūlais pataisy
mais.

2. Įnešta, kad “Keleivis” 
atšauktų tilpusią žinutę, už- 
gaunančią atstovą p. Brad- 
chulį, kaip atšaukiama Ge
gužio įžeidimas. Didžiumos 
delegatų tasai įnešimas, nu
tarta atmesti, kaipo “netu
rintis nieko bendro” su ši
tuo seimu.

3. Paklausimas, kaip at
šaukti apšmeižimas šito 
seimo tilpęs “Standard 
Union’e”?

a) Presos komisija pra
neša, jog . jinai atšaukimą 
perdavusi to laikraščio re- 
.porteriui. Tačiaus ligi šiol 
tasai atšaukimas netilpo. 
Be to^ p. V. Ąmbrozevičius 
pranešė, jog Šiandien atei
siąs to laikraščio reporteris 
ir paims žiniųs tį^tąi iš pre
sos komisijai. V..

4. Skaitymas rezoliucijos 
išneštos prięš Dillinghamo- 
Rooto biilįų, kuriuo norima 
suvaržyti ateivystę. Kįla 
diskusijos. Vieni iš delega
tų nurodo, kad reikalinga 
pažymėti, prieš kuriuos to 
biiliaus punktus arba pa
ragrafus išnešta protestas, 
kiti, kad protestuoti prieš 
visą billių. Priimta didžiu
ma balsų priimti komisijos 
paruoštą rezoliuciją.

5. Raportas peržiūrėjimo 
organo “Tėvynės” stovio ko
misijos. Skaito raportą p. 
Mikolainis ir nurodo, kad 
surasta būdas, kaip suma
žinti “Tėvynės’ išleidimo 
kaštus. Jisai pataria “T.” 
statymą pavesti kitai spaus
tuvei, kur raidės renkamos 
su Linotype mašina. Visas 
“Tėvynės” sustatymas ir 
prirengimas spaudon te- 
kaštuosią tiktai $17 į savai
tę. “Tėvynės” formatas tu
rės būti, kaip pavyzdžiui, 
kiti Amerikos lietuvių sa
vaitiniai. Pądąrius pana
šias reformas į metus iner- 
sią išdan $2.632.00 daugiau, 
negu dab^į; Stigtų prie or
gano leidihb gauti apie 
$360. Tai^i deficito papil
dymui reMes'priimti viso
kius apsk^b|mus.

Apieš i talkiausi mą bekal
bant ir tš 
kęs, p.. V

o pietų.

garsinimus, at stumia $1.000. j Sesija uždaryta 12 vai., 
a) Šitas punktas daugu- nutarus susirinkti 1:30 yal.

ihu bateų pičiimtaš. k
3. Pigesnis statymas.
a) Nubalsuota 23 balsais 

prieš 7, jog šitas punktas 
priimti.

Buvo kuopų įnešta: per
kelti “Tėvynę”į kitą mies
tą. P-nas Račkauskas nuro
do, kad perkėlimas “Tėv.” 
atseisiąs nemažiau $2.000. 
Be to vieta, kur dabar “T.” 
statymo kambaris, kur jau 
indėta piningai ir, jog tos 
vietos pertaisymui ir vėl 
reikėtų dėti. Rodos_ dabar-į 
tinę vieta, kur yra SLA. na
mas esą netinkama ir dėlto 
tai “Tėv.” gauna taip mažai 
pašalinių darbų.

6. Mokesčių reikalai. 
Svarstoma organo klausi
mas, bei mokestis už jį. Į- 
nešta, kad mokėti 15c. or
ganizacijos palaikymui, o 
Organą nariai gaus dovanai.

a) Debatuojant šitą klau
simą, keletas išsireiškė, kad 
nariai su tuo nesutiks, ir, 
jog pakėlimas mokesties tik
tai atstums daugelį žmonių 
nuo SLA.

P-nas Bradchulis nurodo, 
jog Susiv. mažiausia yra 
800 narių, kurie nemoka 
skaityti, ir žinoma, tokie 
rugos, bet sako, ant to ne
reikia atkreipti atidžios.

P-nas Liutkus gi nurodo, 
jog yra daugelis draugijų, 
iš kurių kiekviena vilioja 
narius ir Susiv. su tomis 
draugijomis turi konkuruo
ti. Todėl kreipjasi į delega
tus patardamas jiems nedi- Į 
dinti jokių mokesčių;-

b) Balsuojant tasai pa
ragrafas priimta 21 balsu 
3rieš 8. Tai gi kiekvienas 
narys turės mokėti po 15c. 
organizacijos reikalų fon
dam Tasai įstatas nutarta 
vesti nuo 1 d. liepos šių me

tų.
7. “Tėvynės” redaktorius, 

p. V. K. Račkauskas krei- 
jjasi į seimą 
mas,
u lai

pasiskųsda- 
įog turėjęs pastaruo- 
u labai daug darbo ir 

;aučiasi labai nuvargęs, ir 
orašo, kad paskirtų jam po
rą savaičių vakacijų. Prie 
to paaiškino, jog visgi svar
biąją dalį laikraščio ves ji
sai pats, bet kad tasai žmo
gus, kuris užims vakacijos 
laiku jo vietą parinktai tik
tai smulkesnes žinias. Tai
gi jisai bus oficiališku re
daktorium ir laike vakacijų.

a) Jo prašymas priimta.
8. Laiškų skaitymas. Au

kų prisiųsta: nuo p-nios K. 
A. Gilbaitienės iš Scrai^pn, 
Pa. prisiuntė $1 (nepaskir
ta kam); Lietuvos Dukte
rų S. L. A. 72 kp. iš So. Bos
ton, Mass. $2. (nepaskirta).

Telegrama nuo Ig. Stan
kaus, kuris skundžiasi, jog 
turįs didelę bylą, kuri iš-

PS PALENGVINI- 
ISIENIO GYVEN 
IfOJAMS.
Blusų šalieS'gyven- 
Biavęs su trumpu 
lodamu pasportu į 
ibųtinąL turėdavo 
Įpačią vieta pro kų- 
L perėjo. Nepaklau-

Iš Chinų Londone andai 
aplaikyta žinia, kad 70 suo
kalbininkų, prigulinčių prie 
draugijos Chen Chi Meį, iš 
Shanghaj aus iškęl ia vę Pe- 
kinan suf tikslu išžudyti 
dabartinės respublikos vi
sus kabineto narius. Ar ta
sai pranešimas teisingas, 
tuo tarpu nežinia.

S. L. A. SEIMAS

(Tąsa).
SESIJA IX.

Sesija atidaryta 9 vai. ry
to, 7 d. berželio. Atidarė sei
mo pirmsėdis St. Gegužis.

Delegatų vardašaukis.
Priduota Šimkūno iš Cle • 

veland, Ohio mandatas. Tai-

S .be jokios tvar- 
WK. Račkauskas 

įneša. ka<P Svarstyti, pagal 
komisijos raportą, punk
tais. Įnešimas ^priimtas.

a) I’ermaihymas forma
to. Prie šito p. Račkauskas 
nurodo, kad permainius for
matą liktų išdau $450. Di
džiuma balsų nutarta for* 
matą permainyti. '

2. Priėmimas visokių ap
garsinimų. ‘ .

P-nas Mikolainis nurodoj 
kad nepriimdami tokius ap-

000. Ta byla iškelta delei 
nepasisekusios. operacijos; 
jisai daręs p. Paznokaitie- 
nei operaciją ir jinai pasi
mirusi. Taigi jisai kreipjasi 
seiman prašydamas, kad pa
skirtų jam tos bylos vedi
mui kokius $200.

Pastebėta, kad ta teleg- 
rsflna bus ne nuo d-ro Stan
kaus, bet kito kokio asmens. 
Buvo įnešta, kad grąžinti tą 
telegramą d-rui Stankui, ku
rio vardu ji siųsta.

9. Klausimas nuo kurio 
laiko permainyti “Tėvynės” 
formatą.

a) Nutarta, jog “Tėv.” 
formatas turi būti permai
nytas nuo 1 d. liepos šių me
tų. Taigi nuo 1 liepos “Tėv.” 
formatas bus toks pat, kaip 
didžiumos lietuvių savait
raščių.

SESIJA X.
Sesija atidaryta 1:30 po 

pietų. Atidarė seimo pirm- 
sėdis St. Gegužis.

Delegatų vardašaukis.
1. Nepabaigti reikalai.
a) Bilų išmokėjimo klau

simas. Išmokėta $50 p. J. 
Žemantauskui, buv. Centr. 
sekr. persikraustimo kaštai

I iš New Yorko į Waterbury, 
Conn.

b) Posmertinių išmokėji
mo klausimas.

c) Nutarta saužudžiuiMo
tiejui Lauraičiui posmerti- 
nės nemokėti.

d) Velionio K. Lazausko 
posmertinė nutarta išmokė
ti kuopos valdybai. Jo po
smertinė neišmokėta ligi šiol 
todėl, kad nebuvo galima su
rasti tikrųjų jo posmertinės 
paveldėjų. Tačiaus kam tai 
buvo reikalinga jieškoti pa
veldėjų, kad jo paliktame 
dokumente nurodyta, kad 
posmertinė butų sunaudota 
palaidojimui.

e) Atsišaukimas nuo Juo
zo Kunaičio 14 kp. nario iš 
Cleveland, Ohio, kuris pra
šo, kad išmokėtų jam visą 
posmertinę, nes jis nebesiti
ki pasveikti. — Nutarta: vi
są posmertinę išmokėti.

2. Buvusio redaktoriaus, 
p. K. Vidiko, dar užpereitų 
metų reikalaujama $15 už 
laikraščių pirkimą ir kitas 
redakcijos išlaidas. Išdo 
globėjai neišmoka tos bylos, 
pasiremdami, kad jisai ne- 
pridavė dokumentų, detališ- 
kai prirodydamas, kam tie 
piningai išleisti.

a) Nutarta ir šiame sei
me tos bilos nemokėti.

3. Klausimas: Iš kur im
ti lėšas Susiv. historijos 
spausdinimui?

a) Įnešta, kad leisti per 
organą.

P-nas Račkauskas paste
bi, kad leidimas historijos 
per organą užsitrauktų ga
na ilgai. Tačiaus galutinai 
balsuojant nutarta perleis
ti per organą, ir padaryti 
“electro plates”.

b) Susiv. historijos spaus
dinti 1.000 egzempliorių.

Tūlo delegato įnešta, kad 
p. J. Gegužis atšauktų savo 
ištartus nemandagius žo
džius, kuriuos jisai praei
damas pro kitus delegatus 
ištarė, būtent: “Rupūžės, 
nenori išmokėti K. Vidikui 
$15, kuomet kitam asignuo
ja redakcijos išlaidoms $50.” 
P-nas Gegužis atšaukia vie
šai.

Atkartota skaitymas laiš
ko iš Lietuvos. Tula švieti
mo draugija — seimas pra
šė korespondentų, kad ne
minėtų jos vardo spaudoje 
— pasisiūlo amerikiečiams 
padėti inkurti tautines mo
kyklas. Pavesta tasai daly
kas Apšvietus Komisijai.

Laiškas seimui, kuriuomi 
rašytojas to laiško kreipja
si į “Keleivio” leidėją prašy
damas, kad nedaleistų tal
pinti savo laikraštyje šmei
žiančių SLA. raštų. Nieko 
apie tai nehutarta, nes tai 
privatinis dalykas. SLA. ne
gali jokiam leidėjui nurody
ti, kokia medžiaga gali būti 
talpinama jo laikraštyje, o 
kokia netinkama.

Skaitoma įnešimas, ku
riuomi raginama šio seimo 
delegatus, ’ kad nutartų, 
idant SLA. dalyvautų busi
moje 1913 metais Panamos, 
kanalo atidarymo visasvie- 
tinėje parodoje. Atrasta, 
kad Sl^A. negali kokiu-nors

, ‘ Emigracijo 
rio, p. V. A 
raportas. Jisai 
seimo delegatus, 
toliaus butų ren 
gracijos komisija.

Pabaigus šios komis 
nariui savo pranešimą, p 
šoma, kad Liet. Emigrant 
Šelpimo Dr-jos atstovas, p 
S. Jankauskas, paaiškint 
šiek-tiek apie tos dr-jos ve 
kimą. S. Jankauskas nurodė, 
jog į Liet. Emig. Šelp. Dr-ją 
priklauso 38 draugijėlės 
nariu esą 3.300 suvirš; tui" 
to turinti ligi šiol savo išcj 
— $350. Toliau jisai aišll 
na, kad SLA. emigracijl 
reikalais užsiimti ne tau- 
paranku, ir todėl ragina,kad’ 
pavestų tais reikalais rupiu-, 
ties tam tikrai dr-jai. Aiš
kino taipgi, kad lietuyi^^gB 
tinai turi : past^^^^^™ 
žmogų, lietuvį,^B^M^fe^ 
Island. Ir, 
da mas auk«?‘'X'- 
p i m ui, s
111 vi u ja ?' : M

kad 
konj 
kafl

atei
>u t ų pB 

siv. Liet.^B ' ' 
gus prie šuKĮO 
busią daugiBS 
užsitikėjimasW| 
kų tam reikjB 
Nurodo jisaiB^ 
d į iš žydų, kurie-

ateivius. Jie turi ne^-y-^Aį^ 
tikrą listą, ant kurio pazBit^ 
mi visą tokio ateivio gyv«®$ 
nimą: kaip jis gyvena, kuoWW 
mi užsiima, koks jo būdas) 
pasielgimasį etc.

P-nas Žęmantauskas pa
antrina p. Liutkaus įneši
mą.

P-nas J. Ambrozėjus, 
“Vien. Liet.” administrato
rius, pastebi, kad esą tūlos 
draugijėlės nežinia delei ko
kių • priežasčių neužsitiki 
dabartinei Emig. Šelp. Kom. 
ir nesiunčia sudėtų aukų 
emigrantų šelpimui skirtų, 
bet laikosi savo išduose.

Galutinai balsuojant ūžtą 
klausimą, 'vienok nutarta 
su 31 balsu, kad panaikinti 
esančią prie S. L. A. emi
grantų 'komisiją, o paves
ti emigrantų šelpimą Lietu
vių Emig. Šelp. Draugijai 
New Yorke.

Laiškas nuo Centro išd. 
p. J. Skritulsko, kuris nra- 
šo, kad pridėtų jam pri^BKoi 
gos ligi šio seimo dar $310. 
Tas klausimas- atidėta.

Įnešta ir paremta, kad * 
panaikinti pirmutinį nuta
rimą, kur buvo kalbama 
apie nedateklių išd. kningo- 4 
se. P-nas Račkauskas prie 
Šio klausimo paaiškina, jog . 
buvo nutarta, kad kningųs 
biis vedamos pagal naujau
sios systemos, tačiaus esą g 
nebus laikomasi jokios syš- 
temos ir išdinin. nuošimčių 
nebemokės. Įnešimas priinj- ■ 
ta dauguma balsų ir nutari- B| 
mas — pirmiau priimtas — 
panaikintas. Taipgi nutar
ta sulyginti išd. ir sekr. 
kningas. .

PRAŠYMAI: J
Skaitoma Liet. Muzikal^gfl 

Bendrovės iš Philad^jhį^^Bi 
Pa. laiškas, kuiiuomjB'-^^/'Vj 
jasi į SLA., kad suteBya^^^ 
1 >endrovei $ 1

__ (Pabą i
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AMERIKOS ŽINIOS
.aivų tarnautojų stra

Straiko nelaimės.

Universiteto jubilėjus Priverstas apsivesti.

namieje

Juodveidės mirtis Automobiliu užmušė

Asitikimas kare.

Tel. Yards 1138 
ILLINOIS.PAUL A. MAŽEIKA, CHIC AGO,^====

Darbininkų vadai i k; 
. Įėjimą.

vo nprs 
ženklelį, 
apdegė.

Jaigu 
šaltai ir

son, kuris buvo pavogęs 
daug brangenybių. Herber
tas išsisukęs peršovė mirti
nai ant vietos policiantą.

New York. Garsus skul
ptorius John Grignole bir
želio 26 dieną pasimirė šv. 
Luko ligonbutyje. Jisai gi
mė Italijoj, į Ameriką atva
žiavo 1883 metais. Paskuti
niu jo darbu yra? Povylo Jo
nės stovyla Washingtone. i

Straikerių judėjimai.
Perth Amboy, N. Y.. Čio

nai kilo susirėmimas tarp 
straikerių ir Williams and 
Clark dirbtuvės prižiūrėto
jų. Vienas straikerius Jonas 
Urban liko užmuštas, du-gi 
sunkiai sužeistu. Taip-gi 
keliolika dirbtuvės prižiūrė
tojų sužeista.

$20.700 už dvi ranki.
' Cleveland, O. Isaak Trap- 
nell septynerius metus by- 
lavosi su Ohio and Western 
Pennsylvania Dock Compa
ny firma, reikalatidamas $50 
000 už nustojimą savo ran
kų. Dirbant'jam toje dirb
tuvėje dėlei beatsakančio 
darbininkų apsaugojimo nu
traukė mašina rankas.

Birželio 26 dieną pagalios 
Trapnell išgirdo teisėjo iš
tarmę, kad pripažinta jam 
$27,700. Išgirdęs žmogelis 
tokią ištarmę nėt apsiverkė. 
Firma norėjo dar liaują teis
mą užvesti, bet nenusisekė, 
turėjo tąja ištarme viskas 
užsibaigti.

Retas tai atsitikimas, ar 
gal net pirmas visoj Ameri
koje, kad darbininkas galė
ti) gauti tiek savo atlygini-
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Revoliucionistus gelbsti.
Los Angeles. Vietiniame 

federaliniame name kilo di
dis su policija susirėmimas, 
kuomet teisėjas perskaitė iš
tarmę pasmerkiančią vie
nuolikai mėnesių kalėjimai! 
kelių meksikoninių revoliu- 
cionistų už peržengimą neu- 
tfaliskųjų Amerikos teisių. 
Daugiau kaip šimtas prijau
čiančių revoliucionistams 
žmonių puolėsi ant policijos. 
Kelios moterįs sunkiai su
žeistos toje kovoje, kuri 
paskui perėjo ant gatvės. 
Daug asmenų liko suareš
tuota.

šimtmečių atgal, kuomet 
dar darbininkas buvo už 
vergą laikomas.

laiškeliuose rašo, 
parašęs šoka i 

Kūną jo su užriš
tu akmeniu ant kaklo ras 
žemiau tilto, vienos mylios, 
tolume nuo Chippewa Falls. 
Prie ko tad priveda prasto 
vaikų auklėjimo pasekmės. 
Jei butų tinkamai išauklė
tas, nebūtų reikėję pataisy
mo namų bei saužudystės.

žmonės butų visi 
ramiai užsilaikę, 

tai, kilus gaisrui, kiekvienas 
butų lengvai, be jokių susi- 
žeidimų spėjus išeiti; Ne- 
kuomet ugnis staiga nekils 
ir visų neprarys.

ašmenų ir laukė iš Buffalo 
garlaivio atplaukiant. Tilto 
butą nedrūto, tad neatlaikė 
tiek žmonių, lūžo ir visus 
žmones panardino į vandenį. 
Gelmės toje vietoje buvo 
lig 12 pėdų. Sujudo kas 
tik galėjo nelaiminguosius 
gelbėti, bet vis-gi tiek nega
lėjo atsirasti spėkų, kad iš
gelbėti visus. Kaip apskai
to, prigėrusių yra į 39 as
menis. Tuom tarpu dvyli
ką negyvų jau išimta, kitų- 
gi dar nesurasta.

AR NORITE GYVENTI 
SAVO LOCNAME NAME?

Jaigu norite, tai atsišau
kite prie mus, o. mes suteik
sime rodą, kokiu budu sm 
mažais pinigais galima iW 
gyti sau locną namą.

Delko mokate randą? Juk 
tie pinigai pražūva; nesu
grįš. Pirkite sau locną na
mą, o mokėdamas mėnesi
nius randos pinigus turėsi
te savo locną namą. Mes 
turime daugelį namų ant 
pardavimo.

J aigu nesmagu gyvent 
mieste, pirkite farmą. Mes 
turime ant pardavimo far- 
mų visose valstijose.

Nesibijokite, kad turite 
permažai pinigų nupirkti 
namą arba farmą, mes pa- 
skolįsime, nes mes skolina
me pinigus visiems ant pir
mo mortgage.

Jaigu nori apsaugoti nuo 
ugnies savo namą, forni- 
čius arba kitus kokius daik
tus, atsišauk prie mus, nes 
mes reprezentuojame ge
riausias apsaugojimo (In- 
curance) kompanijas.

J. M. TANANEVTČIA,
3249-53 S. Morgan St., 

Chicago, Hl.

vyro 
už

Washington. Garsus dar
bininkų vadas, Amerikos 
darbo Federacijos preziden
tas, Sammuel Gorhpęrs, nu
teistas vieniems metams ka
lėjimai! už paniekinimą tei
sėjo David Wright ištar
mės. Tos Federacijos se
kretorius, Fr. Morrison, nu
teistas už tą patį šešiems 
mėnesiams kalėjimai!. A- 
budu padavė apeliaciją ir 
pasiliuosavo sudėjus $5.000 
kaucijos.

TcišmŽs tasai prasidėjo 
už paialpinimą laikraštyje 
,,thick '.Stove and Range 
Oompanv” firmą, taip vadi
namoje, ‘‘juodoje vietoje” 
Kaipo neprijaučiančią darbi
ninkams. Teisėjas ilgai 
skaitė ištarmę, išreiškė, kad 
Federacija tyčiomis melus 
garsino ir kad toksai -garsi5-, 
nimas lyginasi firmos “boi
kotą vimui ”.

Gompers už nieką laiko 
Wright ištarmę ir garsina, 
|MM^^^Kjas Wright nors ir 
S^^S^W<uose gyvena, bet 
^Ofcknmmus dviejų

I i i .
šoko bėgti laukan kas per 
kur galėjo. Kilodidis sumi
šimas, durų užsikimšimas, 
kas nė vieną' ’turėjo sužeisti. 
Negalintieji išeitf per duris 
šoko per langus.

Keletastasiii^hų sunkiai 
susižeidė, kliekv^bnas-gi ga- 

povma$ą nelaimės 
KiiraV: tik biskį

Passaic N. J. Juozas 
Karukievič ilgą laiką roman- 
savo su Marija Wabos ir 
žadėjo su ja apsivesti, bet 
vestuves diena nuo dienos 
atidėliojo. Marija, žinoda
ma amerikonkų privilegi
jas, pranešė apie tą konsta- 
bėliui, kuris stačiai pranešė 
Kartiki e vičiui, kad turi ap
sivesti su Marija arba eis 
į kalėjimą. Karukievič ap
siėmė apsipačiuoti ir važia
vo jau priimti šliubą. Tuom 
tarpu staiga jaunikis pabė
go nuo savo merginos.

Konstabėlis visą laiką 
dabojo minėtąjį jaunikaitį, 
tad tuoj, jam pabėgus, šoko 
vyties. Už mylios kelio pa
sivijo jaunikaitį ir vedė ap
sipačiuoti. Karukievič anei 
iš vietos nesijudino ir jokiu 
budu nenorėjo apsipačiuoti 
su Marija. Konstabėlis su
rakino jaunikį ir stačiai 
tvirtino, kad turės eiti į ka
lėjimą. Tuomet tik sutiko 
apsipačiuoti ir apsipačiavo. 
Koks ten bus gyvenimas!

Detroit, Mich.. Kuomet 
karas visu’ smarkumų bego 
gatve, kilo iŠ motoro ugnis, 
kuris ėmė veržtis į karą. 
Karas pilnutėlis buvo žmo
nių. pastebėję žmonės uguj

Sužinojo.
— Ko taip esi linksmas?
— Ak! mano džiaugsmui 

nėra galo!
— Ar gal išlošei pinigų?

— Dar geriau.
— Gal kokią žymią val- 

dvietę gavai?
— Daug geriau.

— Ką gi tokio?
— Štai mano pati...
—- Gal aplaikč kokį pa

veldėjimą?
— Dar geriau.
— Tai rasi kokią -brangią 

dovaną iš savo turtingos 
motinos ?

— Dar geriau.
— Tai ką gi?

— Klausykis! Mano pati 
užkimo! Dabar
nors bus ramiau.

- Mirties pavojuje.
Calais, Mainė. Birželio 27 

dieną garlaivis Grand Me
nan, vežantis sų savimi apie 
600 žmonių, tižyažiavo ant 
laivo darbininkų, užsiiman
čių upės reguliavimu. Inži
nierius to laivo miegojo ka
pitono ‘kambarėlyje, tad jį 
ant vietos užmušė. Ant lai
vo viršaus niekas nežuvo. 
Laivas pradėjo tuojaus skęs: 
ti, taipos-gi ir anas pąsažie- 
rinis garlaivis.prade j o išleiy 
gvo skęsti, nes didžiai buvo 
sugadintas. Žmones delei 
didelio jūrių tykimo pasise
kė kitu laivu pagelbėti. Nie
kas, apart užmuštojo inži
nieriaus nežuvo. Tos ka
tastrofos priežastimi buvo 
turbut nesupratimas duoda
mų j ų signalų, kas kapito
nus įvedė į klaidą.

Hastings. Jau ilgokas 
laikas praėjo kaip Conduit 
and Cable Co., firmos darbi
ninkai straikuoja. Nesenai 
toji firma apgarsino, kad 
priims darbininkus, kurie 
tik atsišauks. Atsišaukė 
600 darbininkų. Kuomet-gi 
tie darbininkai išėjo iš savo 
dirbtuvių pusryčių metu, 
užpuolė juos sfraikeriaį-. 
Darbininkai pasislėpė už 
tvoros, apie dirbtuvę einan
čios, o ten taipgi susirinko 50 
maršalkos žmonių. Šie pas
tarieji pradėjo į straike
rius šaudyti, nors anie jokio 
ginklo neturėjo ir nevarto
jo. Pasekmės baisios. 
Straikeriams išsiskirsčius, 
rado toj vieto jšešis sunkiai 
sužeistus gulinčius žmones. 
Gal iš jų koksai pasveiks, 
bet didžiuma pasieks mirtį, 
nes žaizdos didelės ir di
džiai pavojingos. .

Dabar eina tardymai, ko
kią teisę turėjo maršalkos 
žmonės šauti į straikerius, 
kuomet tie ginklų nevarto-

Ami Arbon, Mich. Michi
gan provincijos unversite- 
tas andai iškilmingai šven
tė 75 metų nuo savo. įstei
gimo sukaktuves. Ton iš- 
„kilmėn suvažiavo v. aukštos, 
■įst.rgu •vprezontantai, apart 
to buvo ir 2.000 to universi
teto mokinių^ Atsilankiu
siųjų buvo iš Kubos, pietų 
Amerikos, Naujosios Škoti
jos, Kanados ir “ kitų kraštų. 
Po pietų buvo surengta pui
ki gatvėmis paroda. Daly
vavo įvairiausios organizaci
jos; žingeidžiaųsiai atro
dė įvairių amžių aprėdaluo- 
se žmonės, pradedant nuo 
graikų, o užbaigiant ant a- 
merikonų raudonskurių 
Daugiausia vis buvo tauti
niuose savo rūbuose. Po 
parodos atsibuvo mokinių 
užbaigimui mokslo metų 
jaislai.

Toji iškilmė tęsis kokias 
keturias dienas ir laukia
ma dar suvažiuojant kokių 
5.000 buvusių to universite
to mokinių,

^TiyURIjUmfr garbę pranešti visiems tautiečiams, kad įsteigiau grabų dirbtuvę. Kainos pigiausios. Gavau 
yĮĮj progą prigulėti prie dideles kompanijos, tad galiu parduoti kaip aš noriu, ne sulyg jos valios. Dėlto, 

garbus tautiečiai nereikalaujate savo sunkiai uždirbtus centus krauti į kompanijos kišenių.
Bėdiniems kainos nuo $10 ir augščiau. Vaikams nuo $3 lig $10. Galima atsišaukti ir iš aplinkinių 

miestelių? ^Uždėjau automobilius, karietas, karavanus, užtai galiu pribūti greitai ir ta pačia kaina. Turiu 
taipgi a-utOniobilius ant pardavimo nuo $300 lig $5,000.

Ant visokių laiškų ir reikalavimų greitai duodu atsakymą, tik rašykite ir reikalaukite.
u vn: a. or r-o . Su pagarba / ■, ■ •■■■ <■ ■ .

Įvairios nelaimės.
Chicotuimi, Ouebec, Cana

da. Kilo čionai didis gais
ras, kuris padarė j eibių už 
,$2,500.000. Suvirsimi 500 šei
mynų liko bcrpaštogės. Gais
ras sunaikino'katedrą, vie
ną didelį kotelį ii’ keletą 
šimtų namų.

Philadelphia, Pa. Polici- 
antas F. Dowling norėjo su
areštuoti aštuoniolikos me
tų vyruką, Herbertą John-

— Snarglė! Juk rašyti 
nemoki.

Mergaitė užsimąstė, pas
kui išdidžiai atsiliepė:

— O gi lėlė ar moka skai 
tyti?

Detroit, Mich.. Pervažia
vo čionai automobilis 6'me
tų vaiką. Po pervažiavimo 
vaikas atsikėlė dar ir pra
dėjo verkti. Pastebėję jį 
verkiant kaimynai, klausė, 
kas su juomi atsitiko; vai- 
kas-gi atsakė, kad perva
žiavęs jį automobilis ir tad 
esąs silnas. Nuvežtas į ligon- 
butį už kelių valandų pasi
mirė. Tašai vaikas buvo šei
mynoje jauniausis ir vis ei
davo į krautuvę duonos par
neštų. Taip šį kartą beei
nant rado ■ savo gyvenimo 
užbaigą.

Niekas to atsitikimo nepa
stebėjo, šoferis-gi visai ne
sustojo, tad negalima žinoti, 
kas vaiką pervažiavo. Poli-, 
ei ja stato visas jėgas, idant 
kaltininkų surasti. Gal ne
užilgo tas jai ir pasiseks.

Plyšo debesįs. ’
Albuųueynę, N. M. Aną 

dieną vakare smarki vėtra 
bujojo vakarų miesto daly
je. Debesįs truko ir pasipy
lė didis vanduo, kuris. su
naikino 5 mylių didumos 
vietą. Daugiausia . nuosto
lių padaryta prie Santa Fe 
geležinkelio. Išpylimai su
naikinti, bėgės išverstos, te
legrafiniai stulpai išdrašky- 
ti. Delei tokio geležinkelio 
sugadinimo traukiniai į ry
tus ir į vakarus nuo miesto 
visiškai negali vaikščioti.

Tuom' tarpu negalima su
žinoti, ar iš žmonių dingo 
kas, ar ne; bet galima saky
ti, kad be aukų ir iš žmonių 
tarpo neapsiėjo; Daug fąr- 
merių namų yra sugriautų, 
ir jų gyventojai vos tik ga
lėjo savo gyvastį' išgelbėti. 
Vasarojas sunaikintas, o gy
vulių ir vaisių nuostoliai be-: 
galiniai.

Nelaimė ant Niagaros. .
Buffalo, N.;;Y. Birželio 

2^ dieną' JEagie park, Grand“ 
Island, atsibuvo iškilmingas 
piknikas. Grįžtant iš-pikni- 
ko, susirinko ant Niagaros

Atlanta G a. Nesenai 
pakorė čionai juodveidę už 
nužudymą plantatoriaus pa
čios, E. R. Jordan, iš Pine- 
hurot, Ga. Jordanienė kas- 
žin už ką subarė juodveidę, 
kuri pas ją dirbo. Juodveidė 
didžiai inpyko ir, sugriebus 
peilį, šoko prie Jordanienės. 
Kelis kartus suvarė jai pei
lį į pečius ir perpiovė ger
klę. Atvažiavo tuojaus še
rifas, suėmė, juodveidę ir 
paėmęs į automobilį grei
tai vežė policijon, nes susi
rinkusieji žmonės reikalavo, 
idant ant vietos-tuoj ją nu
žudytų. Žmonės tuomi ne
užsiganėdino, paėmė keletą 
automobilių ir pradėjo vy
ties šerifą. Paviję netolies 
Cudele, atėmė juodveidę, 
parsivežė į žudymo vietą ir 
su pasityčiojimu pakorė ant 
šalę stovinčio medžio. ;.

New York. Šioje savai
tėje turbut prasidės laivų 
tarnautojų straikas, nes vi
sai nematyt jo numalšini
mui priežasčių. Laivų kom
panijos nenori atnaujinti 
kontraktą su darbininkais, 
kurie jau šioje savaitėje pa
sibaigia. Tasai palyti 20 
kompanijų prie kurių dir
bą 50.- 000 darbininkų. Uni
ja reikalauja atnaujinti kon
traktus tik su mažomis at
mainomis, kompanijos nesu
tinka, . nes pereitų laikų 
kontraktai joms nepatinka. 
Neina čionai dalykas apie 
mokestį, nes kompanijos ir 
darbininkai pripažįsta už 
užtektiną.

Clyde linijos viršininkai 
taip aiškina tą neužganė
dinimą: „Delei tų kontrak
tų su unija turėjome imti 
darbininkus kokius tik uni
ja atsiuntė; tuomtarpu ant 
laivo buna vis daug tūk
stančių dolerių pinigais ir 
reikia atsakyti uj keliau
ninkus, tad negalima by 
ant ko sutikti. Patįs uni
jos vedėjai pripažįsta, kad 
neapžiurėjo musų tinka-

Laiškas butelyje.

Stevens Point, Wis. Chip- 
pera upėje, netolies Eau 
Claire, rado butelį drūčiai 
užkimštą, kuriame buvo in- 
dėtu du laiškeliu, pranešan
čiu apie Elmero K. Strong 
saužudystę. Elmer dveji 
metai atgal buvo paimtas į 
pataisymo namus, iš kur pa
bėgo. Bijodamas delei 
bausmės sugrįžti atgal, o 
vis manydamas, kad jį kas 
.gaudo ir ieško, taip suside- 
nervavo, kad pasiryžo nusi
žudyti.

Tuose 
kad tuoj 
vandenį.

Turiu išeiti už
— Turiu išeiti 

ro — kalbėjo mergaite Ma
rija į savo draugę — ir tai 
vėliausiai, kuomet pabaig
siu 20 metus.

— Taip? O kaip tokiame 
amžiuje negausi jaunikio?

— Taip atsitikus, visiems 
turėsiu pasakoti, kad dau
giau metų neturiu, ir tol pa
sakosiu, kol gausiu vyrą.

Mergaitės logika.
Tėvukas į 6 metų anūkę:
— Ką tu ten veiki?
— Rašau laišką į savo lė-

Photo copyright, 1912, by American Press Association.
William Bryan, žymus demokratas, su sąvo žmona
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! MOTERIŲ SKYRIUS. |
AR MOTERIS GALI 
KOVOTI SU ALKO

HOLIZMU?

Nei su vienu priešu nėra 
taip daug apsunkinta kova, 
kaip su alkoholizmu. Gė- 
riauja visi: inteligentija ir 
darbininkai, ponai ir vals
tiečiai. Vieni iš prijunkimo, 
kiti iš persitikrinimo, kad al
koholius sudrutina jėgas, 
sušildo arba atvėsina, žiū
rint į aplinkybes. Moterįs, 
abelnhi imant, mažiau gė
riau j a kaip vyriškiai, ypač 
degtinė mažiau vartojama 
moterimis, negu vyrais.
” Mokslo keliu jau senai 
ištirta ir aiškiai patvirtinta, 
kad alkoholio vartoj imas, 
kad ir mažiausiose kiekybe- 

Lse —: visuomet kenkia svei- 
• katai. Širdies, inkstų ir 

kepenų ligos visuomet ima 
savo pradžią nuo alkoholio 
vartojimo. Taippat retkar
čiais alkoholis žmogui ne
tikėtai atvelka ii* džiovą. Ge
riantysis alkoholį žmogus 
paprastai mažai valgo, nes 
neturi noro valgyti, organiz
mas buna nusilpnintas ir 
labai palankus džiovos pe
rams. Jei į tai priskirsime 
visas nervų ligas, kurios yra 
vis to paties alkoholio pa
sekmėmis, tai turėsime aiš
kų naikinimo vaizdą, kokį 
alkoholis pagimdo.
' Netik tie, katrie alkoho
lį naudoja, daug kenčia, bet 
ir jų niekam nekalti vaikai 
gema užkrėsti alkoholiu ir 
labai palankus fiziškoms ir 
dvasiškoms ligoms.

Alkoholius yra visokių 
, piktadarybių ir prasįkalti- 
L mų tėvas; kuone 90 nuošim- 

prasižengelių yra savo 
dorus darbus atlikę arba 

būdami girti, arba alkoho
lio padilginti. Nekurtus 
žmones alkoholis taip suer
zina, kad esti pagaunami 
pasiutimo, aplink save vis
ką naikina, laužo ii* daužo, 
kas tik patenka į rankas.

Tatai ir nestebėtina, kad 
draugijos (visuomeniškos) 
sumobilizavo visas savo 
jėgas kovai su alkoholizmu. 
Visuose suvažiavimuose, 

I kongresuose visuomet ap
kalbama kovos būdas su al
koholiu; ir tasai klausimas 
yra kiekvienos dienos klau- 

|simu.
| Kąip į, alkoholį atsineša 
r valdžia ir ją remiančios par

tijos? Valdžia, kuri iš alko
holio apturi milžiniškas in- 

Iplaukas, kaip ir tie patįs pi
liečiai, produkuojanti alko
holių, kas tiesa, girtuok
lius išjuokia, nuduoda, kad 
su alkoholiu kovoja, bet iš- 
teisybės nei nemano ir ne
nori alkoholio išdirbimą su
mažinti.

Alkoholis yra neapgau- 
»4ingas inplaukų šaltinis, ir 

kiek tik sykių valdžiai pri
trūksta naujų pinigų, visuo
met pirmąją auka krinta al
koholis, kadangi jo milžiniš- 

as išdirbimas užtikrina tie- 
iog milijonus inplaukų.

Be abejonės alkoholio ry- 
štę daugiausiai atjaučia 

moterįs. Visą šeimynišką 
laimę alkoholis suėda; vy- 
as-girtuoklis —tai didžiau- 
ioji namiškiams nelaimė, 

kią tik galima įsivaizdin- 
Sugyvenimas su tokiuo 

u yra beveik negalimas, 
o prie jo prikalta moteriškė 
ra no kas kitas, kaip 

tik tikroji kankinė. Iš to
kios moterystės vaikai yra 
serganti, tankiai užgema i- 
iotais (bepročiais) ir to-

kių vaikų išauklėjimas, y- 
pač darbo žmonėms, tiesiog 
yra negalimas, sunkus la
bai daiktas.

Taigi jei moterįs tiek 
daug labai kenčia iš alkoho
lio priežasties, argi nepriva
lėtų prieš jį visu savo atsi
dėjimu kovoti?'Bet. ar mo- 
terįs kovoja prieš -alkoholių- 
pradedant visupirmu nuo 
mažu vaikelių?1'*

Netik jos to nedaro, bet 
tankiai savo vaikus delei ne
šinės išauklėja -alkoholikais.' 
Motinos savo mažus sergan
čius vaikelius girdo alkoho- 
liumi, manydamos, kad vai
keliai nuo to sušilsią, išpra
kaituosią ir .pasveiksiu. 
Duoda vaikeliams gerti ir 
alaus, nors yąikeliai jo ne
nori visai gerti, kadangi yra 
kartus ir negerantiėms 
šlykštus. Siuntinėja vaike
lius į karčemas parnešti alaus 
arba degtinės ir vaikeliai iš 
pat mažens pasidaro alkoho
lio vartojime liudininkais. 
Taigi ar galima stebėties, 
jei tokie vaikai paaugę ima 
girtuokliauti ir pasilieka pa
galiau draugijos išmetomis?

Vaikeliui, išpat mažens in

alkoholius, tai nuodai, kad 
jo gerti negalima ir nurody
ti jam į girtuoklius, kaipo 
alkoholio vartojimo pasek
mes. Tai bus puikus, o po
draug ir pasibjaurėtinas pa- 
vyzdis. Prie kiekvienos 
progos tas dalykas vaike
liui reikia atkartoti ir nega
limas daiktas, kad toksai 
darbas neatneštų pageidau
jamų vaisių. ...

Kadangi moterįs tūri dau
giausiai nukęsti iš alkoholio 
priežasties, neatbūtinai pri
valo prieš jį kuosmarkiau- 
siai kovoti. Visupirmu pri
dera pačioms moterims sau- 
goties alkoholio, ty. negerti, 
nes jei norime pas vaikelius 
turėti užsitikėjimą,' turime 
jiems parodyti pavyzdį. Be 
pavyzdžio iš savo pusės visi 
pamokymai bus bergždi.

1
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Vai dieverėliai, broleliai 
Da nepramanykit vardelio, 
dar aš ne jūsų martelė. 
Tėvo, močiutės dukrelė, 
šešių brolelių seselė; 
Margoj vygelėj liūliuota, 
Ant baltų rankų nešiota, 
A_t baltų rankų nešiota, 
Aukso žiedeliais bovyta.

džia apie kūdikio sveikatą, 
tečiau randasi daug dar ki
tokių sąlygų, kurioms turi
ma užgana padaryti, jei no
rima savo kūdikį apsaugoti 
nuo mirties, arba nuo ligų, 
kurių pasekmės tankiausiai 
esti labai liūdnos, nes invel- 
ka organizman ligi gyvos' 
galvos paliegimą.

Tos sąlygos duosis su
traukti į kelias kategorijas,: 
kurias žemiau paduodame 
sulyg tūlo vaikų gydytojo; 
paž valgų.) $

Svarbiausioji kūdikio^
sveikatos sąlyga yra penėji-; 
mas krūtimi. Toksai kudi- 
kis ateityj yra sveikiausias. 
Bet jei jau prisieina reika
las jį nuo krūties atitrauk
ti, tuokart to daryti negali
ma nei prieš vasarą, nei 
vasaros metu ir jei prisiei
na kūdikis penėti iš bonku- 
tės, pridera tame dalyke pa
siklausti gydytojo patari
mo. Reikia žinoti, kad kai- 
minkų visękie patarimai ta
me atžvilgyj reikia mesti ša
lin ir neklausyti, kadangi 
tie “ patarimai ” tankiausiai- 
kūdikį ii* ištiesia ant lentos.; 
Gi gydytojo patarimai vi-; 
suomet būna pasekmingi, 
nes paremti mokslu ir persi
tikrinimais. Skiriamas ku-; 
dikiams karvės pienas turi 
but laikomas švariai, šaltai5 
ir visuomet pridengtas.-— ;

Karščių metų nereikia1 
kūdikis storai apskarmalo-; 
ti, kadangi jis daugiau at
jaučia karščio nesmagumą,; 
nei kad suaugusieji. Pa-; 
kanka jam vilnonių marški-; 
nėlių be rankovių.

Kūdikis reikia prausti 
(maudyti) kasdiena. Karšy 
čių metu kūdikis pirm gul
siant pridera apiplauti va- 
sarošilčiu vandeniu. ;

Kaip dieną, taip ir nakčia 
kūdikis privalo pakaktinai 
turėti tyro oro, taigi nėra 
pravartu kaip dienomis, 
taip ir naktimis laikyti už
darytus langus; " kuotąn- 
kiausiai kūdikį reikia išneš
ti į parkus į tyresnį orą.

Kūdikis privalo miegoti 
visuomet pats vienas.

Kasdiena reikia jam duo
ti tris šaukščiukus atyįrinto 
ir atšaldinto vandens.

Ištikus vasaros ligai (vi- 
durėlių pasiliuosavimui), 
tuojaus pertraukti penėji
mas, duoti jam šaukščiuką 
atšaldinto vandens ir pa
kviesti gydytoją.

Jei tie visi patarimai, ar
ba, kaip sakėme, sąlygos, 
bus šventai pildoma, jei su
sirgus kūdikiui motiną tuo-, 
jaus kreipsis į daktarą, ga
lima tikėties, kad didis kū
dikių nuošimtis paliks svei
kais ir išaugs į tvirtus pilie
čius.

ZYDASLIETU VOJE.
PAftAįšjĖ S. KAIMIETIS.

nėtų ir važiuoti važinėtų.” Dar ir dabar 
tankiai tenka išgirsti išsitarimas: “Didės- 
nė dalis Lietuvos, žydų kišemuje sėdi”. 
Ir štai: žydai;apėmę pramonę, prekystę, 
girias, karkiamus ir t.t., dar-gi lietuvis lie
tuviui parduodamas arklį be žydo-meklerio 
neapšeina. Tai ką daro žydų taip brangi
namas apsišvietimas!... , . ( r

Mųsų lietuviškieji laikraščiai vos su 
didžiu vargu čerepoko žingsnių šiaip-tąįp 
badu dvesia, Su žydi] literatūra visai kitaip 
toje pačioje Lietuvoje dedasi. Aš kartą suti
kęs Vilniuje žydų dienraščio “Gazman” 
redaktorių — paklausiau, kaip abelnaj jų 
reikalai stovi. ...... i i: . -

— O, mums nėra ko verkt! Į\Iųsų dien
raštis turi (į.000 metinių prenumeratorių 
po 8 rublius,.tai bus 48.000rub., p.kuur aps
kelbimai, kiirių kasdien būvą du pilni pus- 

lįąksmai atsiliepė redaktorius.lapi ai.

Daugįgalima butų prirodinėti, 
kas pas žydus yra gero, o pas lietuvius blo
go. Bet abelriai imant, ir pas žydus dar 
daugiau ydų, kurių pas lietuvius nėra. 
Tos žydų ydos su laiku, kylant susiprati
mui, gal išnyks. Žinoma, pasitaisys ir lie
tuvių gyvenimas, jei tik lietuviai eis drą
siai prie apšvietimo ir susipratimo, turės 
•širdyse meilę žmogaus, meilę - artymo ir 
gyvos su kaimynais draugiškoj santaikoj, 
tada nė žydai nedrįs apgavineti lietuvius, 
nes matys susipratusiais ir savo tiesas ži
nančiais. 5 ?•:/. , i?- . ;

Taigi Tu, Lietuvi, matydamas žydą 
susipratime, apšvietime, turte ir gudru
me aukščiau ; stovintį už Tave, neniekink 
įjo, nepiktžodžiauk, bet steugki s ir gal
vok, kaip tą rudbarzdį doru bųdu pralenk
ti. Tu esi ponas savo žemėje! Tau pirmystė 
visame priguli. į .
■i / S-Galas.'—

■W

m.
Per girią per žaliąją 
Ir rūksta juodas durnas 
Ir atjoja raitų pulkas 
Šaudydami, strieliuodami, 
O tik vienas bernužėlis, 
Jis nešaudo, nestrieliuoja, 
Tik jis prašo, Pono Dievo 
Pagadlivos dieneles.
Vai žente, ženteli, ženteli, sūneli, 
Tu per vartus,.kits per antrus pas ma- 

[no dukrelę.

' IV*
iškilau ....... 

jfiięstužib
Su kadugio laivužiu.

»Vai. eičiau klausčiau
Seno tėvelio,
J kur kreipti laivelį, .’
Į kur statyti žirgelį, 
Ar ant jūružių, ar ant maružių, z 
Ar į tą daržužį,

| Kur aug mano mergelė.
O aš pamačiau savo mergelę 
Po dvarelį vaikščiojant, 
Aukso žiedą raičiojant.
Kad primanyčiau savo mergele, 
Į žiedelį paversčiau,
Ant rankeliii nešiočiau.

< Nešiok, berneli, 
Nešiok, jaunasis, 
Povos plunksnelę

į Už kiaunės kepurėlės, 
Ne mane jauną mergelę 
Į žiedelį paversi 
Ant rankelių nešioti.
Nešiojo mane tėvas, močiutė,

• Kol mane jauną užaugino 
Razumėlio išmokino.

PRANEŠIMAS.
Birželio 2 dieną atsibuvo 

antras Susivienijimo Lietu
viškų Draugijų Amerikoje 
susirinkimas. Nutarta atei
nantį susirinkimą laikyti 
liepos 7 dieną, 4 valandą 
po pietų, 207 Vaughen str. 
Luzerne, Pa.. Taiposgi nu
tarta, kad delegatai ateinan
čiame susirinkime turėtų 
mandatus ir draugijų įneši
mus.

Pereitame susirinkime 
šios draugijos dalyvavo:

Iš Luzerne, Pa. —šv. Pet
ro ir Povilo, šv. Jurgio, šv< 
Jono Krikštytojo ir Politi* 
kos Kliubas.

Iš Swogersville,Pa. 
šv. Benedikto, šv. Martyno 
ii* Politikos Kliubas.

Iš Edwardsville, Pa. —' 
Šv. Antano,, šv. Izidoriaus ii 
Poltikos Kliubas.

Iš Kingstono, Pa. — šv« 
Vincento.

Iš Plymouth, Pa. — šv. 
Kazimiero.

Į ateinantį susirinkimą 
meldžiame ir kitas draugi
jas atsilankyti.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiais adresais:

Pirmininkas—J. Vabalas
7 Webster Str., 4 ” 

Luzerne, Pa.
Raštiniu. — F. Jakubonis.

6 Curtis str.
Kingston, Pa.

Žiūrėkite kas čia!

s

ąrdelis martelės

LIAUDIES DAINOS. 
j’»:„ (Iš. “Ateities”.)

, šoviau antrą,, 
rdėjo.
serėlė,

-•

JAUNOMS MOTI
NOMS NAUDINGI PA 

TARIMAI.

, Prisiartino vasaros kar
ščiai, kurie ir suaugusiems 
žmonėms padaro daug nes
magumų ir kankynių, gi 
kūdikiams tie karščiai yra 
tiesiog nepakeliami ir pavo
jingi-

Kiekviends motinos šir
dyj tuno rūpestis, kaip 
apsaugojus savo kūdikį nuo 
pavojų, grasiančių jam kar
ščių metu.

Ypač didžiausi pavojai 
grasia antramečiams kūdi
kiams.

Pirmaisiais savo gyveni
mo metais kūdikis turi sau 
apgynimą ir gyvasties, ir 
sveikatos palaikymą savo 
motinos krūtyse. Kūdikis 
penimas krūtimis apturi 
valgį regulerinį, sveiką' ir 
natūrali, gi tiesiok priešin
gai yra su kūdikiais, peni
mais karvių pienu iš bute
liukų.

Kūdikio nuo krūties ats
kyrimas tankiausiai seka 
antraisiais gyvenimo metais, 
taigi toji aplinkybe nurodo, 
jogei antrieji metai kūdi
kiui ir yra pavojingiausi ir 
tankiausiai to meto kū
dikiai turi skirties su šiuo 
svietu.

Bet netik priderantis ir 
sveikas penėjimas spren-

Londone sumanyta viešo
mis aukomis pastatyti ligom 
būtis, Metropolitan, kurio 
statymu interesuojasi ir pa
ti Anglijos karalienė. An- 
dai vieną gražią dieną ant 
Londono gatvių rinkta tam 
tikslui aukos pardavinėjant 
gėles. Gėlių pardavinėjimu 
buvo užsiėmusių daugiau 
dešimties tūkstančių įvairių 
luomų moterių, tarp ktirių 
butą ir kunigaikščių ir ki
tokių tituluočių. Surinkta, 
keliolika tukštančių svarų 
sterlingų.

Viešbutyj Denot, Pary* 
žiu j e, nesenai buvus antikų 
licitacija.. Daugiausiai už-' 
mokėta už kningas, kurios 
buvusios savastimi ponios 
Pompadour ir karalienės 
Marijos Antoninos.. Už.p. 
Pompadour maldakningę iš 
1757 metų užmokėta $7.920. 
Pirkęs žinomas amerikietis 
Morgan,

RąibĮ gaidžiai negiedojo, 
Kaip močiutė kėlė, 
Užsikėlus motinėlė
Dukrelės nerado. •
Kelkit, kelkit, sunelėliai, 
Balnoki! žirgelius, 
Vykit, vykit seserėlę 
Visaisiais keleliais.
Kur sesutės nuvažiuota, 
Rūtelėms barstyta,
Kur dieverėlių nujota, 
Žemelė skardyta.
Jokim, jokim, brolužėliai, 
Da gi toliau jokim,
Kaip prijojom lygų lauką, 
Žirgeliai ganyta.
Jokim, jokim, brolužėliai. 
Dagi toliau jokim,
Kaip prijojom sraunę upę, 
Žirgeliai girdyta.
Jokim, jokim, brolužėliai, > 
Dagi toliau jokim,
Kaip prijojom žalią girią, 
Žaliąją liepelę,
Apie liepą, liepužėlę 
Jaunimėlio šokta.
Ant liepelės, ant šakelės 
Kasnikai vėdyta,
O ant josios viršūnėlės 
Vainikai džiovyta.
Jokim, jokim, brolužėliai, 
Dagi toliau jokim,
Kaip prijojom tąjį dvarą. 
Dvarai užsakytas;
Šoviau^ syk 
Niekas!’ne| 
Ir išei 
Balta sfiliji 
Kad j# bį 
Vakar 
Mažu Bitii
Mane
Vakarlbu1
Su šilk -------- ,
O jau Šiandie, brolužėliai, 
Baltam nuo metely j.

Kas alų; kas alų, 
O aš arielkėlę.
Kas bučiavo seną bobą, 
O aš mergužėlę.

Kas avį, kas avį, 
O aš baronėlį.
O kas mane parodys 
Kad ne baronėlis.

Kas žąsį, kas žąsį, 
O aš žasinėlį.
Kas mane paguldys?
Kad ne žasinėlis?

Kas vištą, kas vištą, 
O aš gaidužėlį, 
Kas mane pabudys, 
Kad ne gaidužėlis?

____ ■ - • -' - -—:—-—•———

SKAITYTOJAMS-
Meldžiame v'sų tų “Ka 

taliko” skaitytojų, kurių 
prenumerata jau pasibaigė 
ir kurie gavote nuo Admi- 
nistracijos paraginimą, kad 
pasiskubintumėte savo pre
numeratą atnaujinti, nes 
mes busime priveršti Jums 
“Kataliko” siuntinėjimą su
laikyti.

“Kataliko” Administracija,

SATYROS IR JUOKŲ LAIKRAŠTIS

Prisiųskite 1 dolei*įr,o'pfausite 
“Tarką.” per visą metą. “Tarka” 
perleidžia per savo akstienas, vi
sas musą gj'venimo ydas. Jai tar
kuojant: Teisingieji raitosi nuo 
juoką, kaltininkai-gi raukosi kaifr 
krieną priėdę. Atsiuntusieji 10c 
štampą gaus numerį pamatymui be 
užmokesčio. Adresuokite:

P. NARVYDAS
120 Grand St., Brooklyn, N.Y.

VI.
Gėrė musų bernužėlis, 
Da jis gali gerti,
Gražus jojo razumėlis, 
Da gali pakelti.
Ristum, ristum po rištinį 
Kieliškelį kfišpolinį
Į dugną, į dugną.
Kaip gėrė, tai patiko, 
Kaip išgėrė, neliko
Neliko, neliko 
Ir stiklelį parito.

VU.

Einu per kiemelį 
Sau dumodama, 
Pamačiau paukštelį 
Kiemeliu skrisdama.

Ir inskrido sodelėlin, 
Nusileido medžliepelin,

Šakelėm
Mandrioji paukštelė, 
Pilka gegutėlė
Ir nusvėrė medžliepio 
Žalią šakutėlę.

Skardus balsas gegutėlės, 
Verkia visos našlaitėlės

Išgirdę, 
Užgirdus balselį 
Pilkos gegutėlės, 
Krinta ašarėlės 
Biednom našlaitėlėm,

Netur matutės, tėvelio, 
Neturi linksmaus čėselio

Niekados.

put, brolužėliai,
Žiavę, -
| brolužėliai,

vadhvę, s
ju su vainikais,
psnikais,

~X II.

Po višniiĮ sodą vaikščiojau, 
Saldžios uogelės jieškojau, 
O aš atradau uogele, 
Ant tos mažiausios šakelės. 
Saldi uogelė višnelės, 
Bran

John Cochinsky 
LAWYER

Lietuvy* Advokatas _
69 W. Washing ton St., Room 1510

CHICAGO
Atlieku visokius legališkus reikalus at

sakančiai, ypatingai susižeidimo ii kitus. 
Užsiimu vedimu visokių civiliškų ir kri- 
minališkų bylų. Taipgi peržiūru abstrak
tus ir padirbu visokias popieras ir doku
mentus pardavimo ir pirkimo namų, lotų, 
biznių ir tt. Lietuviai, kurie turite kokį 
legališkų reikalą, atsišaukite pas tautietį.

Ofiso vai.; nuo 9 ryto iki 5
Gyvenimas: 

2316 W. 23rd PI., <
Gyvenimo vai.: nuo 7 iki

4
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j Iš Lietuviškų Dirvų. *

New Britain, Conn.
Birželio 9 d. čionai pasi 

mirė Edvardas Skritulskas. 
vienatinis sūnūs S. L. A. iš- 
dininko, p. Jono Skritulsko.

Velionis buvo dar jaunas, 
turėjo vos 20 metų amžiaus; 
pagautas džiovos turėjo per
traukti mokslą ir gydyties. 
Nieko negelbėjo nei gera tė
vų priežiūra, nei gydymasis 
— baisi liga pakirto jauni
kaitį ir juoda gėdulių skrai
stė apsiautė visą šeimyną. 
Laidotuvės atsibuvo birže
lio 13 d. š.m.

nokas : “Sveikas drūtas dar
bininkas” ir “Vienas žodis 
ne šneka”. Publika ramiai 
užsilaikė ir labai užganė
dinta iš tokio pasilinksmini
mo. Galima pasidžiaugti, 
kad ir musų jaunuomenė kį- 
la bei vejasi kitus.

Marijona ir Ona.

Orchard Lake, Mich.
Birželio 19 d. š.š. Kiri- 

liaus ir Metodijaus semina
rijos ir kolegiumo lietuviai- 
moksleiviai blaivininkai tu
rėjo savo visuotinąjį susi
rinkimą. Susirinkiman pri
buvo 9 nariai. Kadangi tą 
dieną pripuolė užbaigimas 
mokslamečio, tatai susirin
kimas tęsėsi neilgai. Susi
rinkimą atidarė pirminin
kas p. V. Karkauskas. Mei
liai pasikalbėjus apie pasi
darbavimą blaivystės pla
tinime vakacijų laike ir ap
svarsčius porą įnešimų, nu
tarta išrinkti naują valdy
bą ateinantiesiems mokslo 
metams; nutarta taip pada
ryti dėlto, kad'ant ateinan
čiųjų mokslo metų žada 
daug draugų į Orchard La
ke neatvažiuoti; neatvažia- 

& vus daugumui, butų apsun- 
kinta s valdybos rinkimas. 
Taigi, pirmininku vienbal
siai i Šri 11 ktas Petras* Lape
lis, sekretorium gi p. P. 

‘U. Čėsna.
Nuoširdžiai atsisveikinus 

ir atkalbėjus trumpą malde
lę, susirinkimas liko uždeng
tas.

Benton, Ill.
Pas mumis dabar jau at

sirado net septyni saliunai. 
Geria kiek katras gali. Iš 
girtybių tad dabar pasitai
ko ir žmogžudysčių.

Birželio 23 dieną, šeštoj 
valandoj vakare, miesto gas- 
padorius anglas, Adam Mor
ris, norėjo nušauti savo sū
nų poliemoną John Morris. 
Kadangi tėvas nepataikė 
savo sūnų nušauti, tad sū
nūs atėmė revolverį iš tėvo 
ir ant vietos jį nušovė. Sūnų 
buvo suareštavę, bet vėl pa
leido. Nežinia kaip virs da
lykas. Priežastis tos žmog
žudystes buvo tokia: Tą die
ną buvo Adams Morris duk
ters vestuvės. Tėvas didžiai 
nekentė naujo žento, tad pa
siryžo jį, peršauti. Sūnūs 
prie tokio darbo tėvą nelei
do, tad tėvas šovė į sūnų, 
bet pataikė tik į jo pirštą. 
Tuomet sūnūs atėmė iš tėvo 
revolverį ir ant vietos vie
nu šuviu paguldė. Tėvas tą 
vakarą buvęs didžiai girtas. 
Kq1 nebuvo saliunų, nebuvo 
nei tokių šaudymų.

riau susitvarkyti, 
vilizacijoje ir apsaugoti na
rius nuo išnaudojimo. Tok
sai susirinkimas turėsiąs 
sujungti visas draugijas, 
<ad išvien, suvienytomis jė
gomis galėtų darbuotis lie
tuvių labui.. Toksai susirin
kimas yra rengiamas rug
pjūčio 16 ir 17 dieną 1912 
metais, Newark, N. J.

Trumpai p. Klušui paaiš
kinus reikalingumą ir nau
dingumą tokio užmanymo, 
vienbalsiai šv. Jurgio drau
gijos nariai sutiko dalyvau
ti tame susirinkime siuzda- 
mi ten iš savo tarpo delega
tus. Kadangi neturėta virš- 
minėtų laikraščių numerių, 
iš kur galima butų plačiau 
sužinoti apie tą susirinki
mą, nutarta ateinančiame 
susirinkime plačiau pasikal
bėti. Geistina yra, idant vi
sos draugijos nepamirštų 
pasinaudoti iš tos svar
bios progos ir remti prisi
dedant savais delegatais. 
Taipo gi geistina butų, kad 
lakraščiai tą klausimą dar 
kartą pakeltų ir praneštų 
nežinantiems bei primintų 
užmiršusiems.
Šv. Juryiodr-jos Komitetas.

rapijonai pasipripšino, tai 
jis kreipėsi įteisiną su skun
du, kad ant jo aprašytų, bet 
nieko nabagas nelaimėjo ir 
likosi iš ten išguitas. Privi
rė čia nemažai' košės, da ir 
šiandien jo pasekėjai negal 
dorai pažiūrėti teisingam 
žmogui į akis.* Bet kaip su
žinojo ir jo pasekėjai juodą 
ant balto, kas pėr vienas ir 
kokios vertės tas jų Urbo
nas, atsidarę jų akįs pama
tė, kad po kunigiškais ru
bais dengias nenaudėlis, ve
dęs, kuris turi pačią ir vai
kus, tai tą Urboną ir pa
siuntė ten, iškur jis atsibas
tė, lai gaspadorauja ant sa
vo pačios ir vaikučių, o ne 
griauja sutikimą tarpe ge
rų žmonių. Po išguijimui 
Urbono iš Shenandoah’rio, 
dabar žydi sutikimas ir mei
lė tarpe visos parapijos.

V-t is.

So. Omaha, Nebr.
Birželio 16 dieną Moterių 

draugija surengė balių, ku
riame dalyvavo taip gi Bi
rutės choras. Pirmiausia 
choras sudainavo “Kur bė
ga Šešupė”; paskui-gi kal
bėjo p. K. Pasnokas. Kalbė
tojas gana plačiai aiškino 
kaip seiliaus merginos buvo 
verčiamos eįfi?yiž by kokio 
vyro ir kad šiandien mote
ris lyginasi vyrams. Nuro-

SEVEROS
Viduriavimo Gyduoles

(Severa’s Diarrhoea Remedy)

Dabartiniu meto laiku privalai visados jas turėti po 
ranka, kaipo parankiausią pagelbą atsitikus vasari
niams žarną sujudimams, vidurių paliuosavimui, vi
duriavimui, cholerinai ir vasarinei ligai, kuriose grei
tas vaistų veikimas yra paprastai labiausiai pagei
daujamas. Todėl šios gyduoles visiems patinka.

Kad jos veikia greitai
Du didumai: 25c ir 50c.

suareš- 
kurios

diking,-idant užaugtų svei
kais ir naudingais visuome
nei. Kliuvo tėvams, kurie 
vieton vaikams mokslą teik
ti, teikia jiems tik girtuo
kliavimo progą. Nupiešė 
taip gi naudingumą prigulė
ti į draugijas. Po tos kalbos, 
p-lei Maslauskiutei akompa- 
nijuojant ant piano, p. Ma- 

. slauskienė uždainavo “Jau 
žvaigždė žibėt nustos”. Pas
kui vėl Birutės choras už- 

; dainavo “Lietuvos dievai”.
P-lės T. ir M. Maslauskiutės 
užskambino maršą (due
tas). P. Ūkelis sudainavo 
solo vieną dainelę. Kalbėjo 
dar iš moterų draugijos val
dybos p. Janavičienė, nuro
dydama, kad vietinis kuni
gėlis norėjęs sugriauti tą 
draugiją; ragino eiti į baž
nyčią ir išpažinties, bet ne
pasiduoti kunigų valdy
mams, jaigu tai yra negeri 
ir blėdingi. Birutės choras 
vėl sudainavo “Tu esi kaip 
kvietkelė”, o p. Maslauskie- 
nė, akompanijuojant p. Ma
slauskiutei uždainavo “Tu 

i tėvyne brangi”. Antgalo pa- 
f dainavo dvi juokingas ir 
linksmas dainas p. K. Pas

Lewiston, Me.
Birželio 11 dieną, 

tavo dvi lietuvaiti, 
kaltinamos už tai, kad nu
siuntė daktarui W. J. Scan- 
nell laišką, kur Hepta jam 
paskirtoje vietoje padėti 
$2.000; jaigu to nepadarys, 
gresia jam mirties pavojus. 
Laiškas buvo atspausdintas 
angliškuose 1 aikraščiuose. 
Dr. W. J. Scannell, norėda
mas dar ant svieto gyven
ti, įsakymą išpildė, bet taip
gi pranešė^plfttivams, ku
rie paskirtoje vietoje pasis
lėpę saugojo. Tuomet atėjo 
dvi merginos ir pradėjo ieš
koti savo lobio, bet ant ne
laimės vieton lobio, pateko 
i kalėjimą. Nežinia kokią 
teismas bausmę uždės už to
kį šposą.

Merginos yra abidvi sese- 
rįs: viena 18 metų amžiaus, 
antra — 16 metų. Abidvi bu
vo žinomos kaipo pirmei- 
vės, tad ir pirmeiviškai pa
sielgė. Tokiais pasielgimais 
tautos garbės nepakelsime. 
Dabar visur ant kampų yra 
didelėmis raidėmis parašy
ta : Two Lithuanian girls 
black hand.

Lewistonictis.

Shenandoah, Pa.
Darbai apie Shenandoah 

eina gerai; dirba kiekvieną 
dieną pilną laiką ir dar dar
bininkų trūksta. Atvažiavu
siems darbą lengva gauti, 
nes visur trumpa angleka- 
siu darbininku; uždarbiai 
geri; mainierys gauna už 
9 valandų darbą $2.77, o lė- 
beris gauna $2.35. Po šešių 
savaičių stovėjimo kasyklų, 
del sulaikymo kontrakto 
darbininkų su kompanija, 
darbai žymiai pasigerino. 
Darbininkų unija čionai ge
rai laikosi, kurie neprigu
lėjo prie unijos, tai dabar 
visi rašosi, nes įsirašymas

Atsilikus kokiem nors viduriu su
judimams, arba kokiai nors ligai 
po kuriai sveikata grinžta pama
žu, nėra apetito, nupuola fiegos. 
arba Jeigu abelnai jaučiatės nu
ilsę— galima susilaukti geriau
siu rezultatu, vartojant

Philadelphia, Pa.
Birželio 8 dieną vietinė šv. 

Jurgio pašelpinė draugija 
turėjo savo mėnesinį susi
rinkimą. Daug buvo svar
styta privatiniu savo reika
lų, pagalios priėjo prie na
rni draugijos labui įnešimų. 
Vice pirmininkas J. Klusas 
pakėlė klausimą apie pagel- 
binių draugijų susijungimą. 
Buvo apie tai plačiai rašyta 
“Draugo” 15 num. ir “Kata
liko” 18 num.. Tuose laik
raščiuose atsišaukė iš Ne
wark, N. J. draugijos į visas 
Amerikos Lietuvių Rymo 
Katalikų Pagelbines drau
gijas, idant sušaukti iš visų 
draugijų atstovus į susirin
kimą, kur galėtų apsvarsty
ti, tų draugijų reikalus, ge-

Byla parapijos su vysku
pu nuėjo į Supreme Court’ą 
ir da lig šiol ištarme neišda
vė; kuri pusė išloš, ateitis 
parodys. Nuo atėjimo kun. 
Pautieniaus į musų parapi
ją užžydėjo ramybė tarpe 
lietuvių; mat, kunigas Pau- 
tienius geriau supranta lie
tuvių būdą. Čia buvo atsi
bastęs koks ten puskunigis 
Urbonas, tik nežinia ar iš 
katalikiško tikėjimo, ar ko
ko kito, ir jis bandė čion pa
daryti nesutikimus tarp pa
rapijom!, pradėjo kišties į 
reikalus parapijos, bandė 
.įsiveržti į bažnytinį skiepą 
ten kokią mišią laikyti, ban
dė ant kapinių lysti, laido 
ti lavonus savo pasekėjų, 
kuriu čia buvo .prisitraukęs 
prie savęs tiek daug, kiek 
gera višta gal išperėti viš
tyčių. Bandė užpulti ant pa
rapijos klebonijos, surinkęs 
šaiką girtų savo pasekėjų, 
traukė ant klebonijos, bet 
jo pieną perkirto miesto po
licija, pasitikus išvaikė su 
su pagelba lazdų, kaip ro
dos, ir pats netikras prana
šas Urbonas gavo vieną per 
pečius. Bandė išleisti savo 
kolektorius, kad sukolekta- 
vus kiek pinigų galėtų 
pradėti bylą su kun. Pau- 
tienium ir su parapijos ko
mitetu, kad jam parapijos 
komitetas buvo labai ant 
kelio ir priešingas. Mat, 
permatė ir gerai žinojo pa
rapijos komitetas, kad Ur
bonas yra ne kas kitas, 
kaip šarlatanas. Pavyzdin, 
kaip jis buvo nusibastęs į 
miestelį St. Clair, apgyven
tą lietuviais ir ten privers
tinai norėjo, kad lietuviai 
aprašytų turtą savo para
pijos ir kapines ant jo.

Taigi, broliai ir seserįs, 
nesiduokime save apgauti, 
ypatingai reikaluose musų 
brangaus tikėjimo. Jei kur 
atsibastys tas Urbonas, ne
tikėkite jam, šalinkitės nuo 
jo, nes jis nėra katalikų ku
nigu, tiktiesiok dykaduoniu, 
atsivilkusiu iš Lietuvos, ten 
kur zakrastijonu buvęs, o 
čia prasimanė save kunigu 
ir apgaudinėja žmonelius, 
trankydamasis po tą laisvą 
šalį kaip kokia nečysta dva
sia po sausas vietas, o kad 
visur liekasi išguitas, tai 
vėl grįžta į * Canonsburg, 
Pa. ir ten savo nelem
tame “ Žemaitije ” der
gia musų šventa tikėjimą. 
O kad jis yra be jokio moks
lo, tai jo paties pamokslai, 
geriau sakant pliovonės, liu
dija, nes nieko daugiau ne
moka pasakyti, tik keik
ti šv. Tėvą, vyskupus ir ku
nigus ir gundyti’ žtnoiies, 
kad neklausytų'’ kunigų, o 
pats mat nori būti vadin
tas kunigu. Jis nemoka nei 
rašyti, nei skaityti, o jei ir 
rašo, tai negėriau kaip pir
mo skyriaus vaikas, o kuni
gu nori būti, nors juos kei
kia.

Taigi, broliai lietuviai, 
atidarykime akis ir apsižiū
rėkime, kad visokį valkatos 
ir apgavikai nesinaudotų 
musų kruvina proce, iki va
liai Amerikoj yra visokių 
valkatų ir apgavikų, kurie 
naturališkai mumis apgau
dinėja ir musų proce pasi
naudoja, bet visgi ne tokiu

Severos Skilviui Kartu Vyną
[Severa-’s Stomach Bitters-]

Kaina $l.C0

Sustiprinimui Nervu
Didesne žmonių dalis laikas nuo ia, <o gauna suirimo nervų delei perdidelio darbo, 
susikremtimo, neišmiegojimo, prasižengimo priešais gamtos reikalavimus ir tada 
nustoja visiškai energijos, pasidaro neramiais ir buna visą laiką suerzintais.

Severos Nervotonas
[Severa’s Nervoton]

yra puiki gyduolė panašiuose atsitikimuose, kartu jis sustiprina visą nervų siste
mą, Jis numalšina suerzintus nervus, grąžina jiems lygsvarą ir tokiu budu už
kerta kelią abelnam sveikatos nustojimui.

Kaina #1.00

Jeigu jau turi pirkti bent kokias gyduoles — lai tai buna Severos gyduoles. Ap- 
tiekoriai jas visur parduoda. Patarimas laiškais UŽ DYKĄ. Jeigu jūsų aptie- 
korius negali jums dastatyti, ko jums reik, rašyk mums:

budu, kaip Urbonas, kuris 
nesigėdina dvasiškus daik
tus apgavingai mums siū
lyti. Broliai, netikėkite, kad 
jis yra kunigu ir turi ten ko
kias poperas pasidaręs, kad 
jis esąs senas katalikų ku
nigas; matė jo tas popėras 
advokatas ir vėlina jam,kad 
jis gerinus tų poperų nero
dytų žmonėms. Ir argi ne 
juokas, iškur ta sekta išdy
go ir kas girdėjo apie senus 
katalikus, pats vienas Urbo
nas save pasišventė apgau
dinėti katalikus, nes senu 
katalikų nėra ir nebuvo jo
kios sektos, tik pasidėko- 
jant jo paties narsumui už

iŠradymą naujo fanatiško 
tikėjimo. Mažai Urbonui 
yra vietos Pennsylvanijoj, 
visi žino, kas jis per paukš
tis buvo ir Dubois, Pa., o 
kad sužinojo, kad yra vedęs, 
tai ir iš ten turėjo nešdin- 
ties, buvo ir Tamaqua, Pa., 
tas pats laimingas likimas 
jam buvo skirtas, buvo Ma- 
hanoy City, Pa., buvo St. 
Clair, Pa., antgalo buvo ir 
Shenandoah, Pa., ir iš visur 
išguitas, kaip tik sužinojo, 
kas per paukštis tas Urbo
nas. Lai buna persergėjimas 
lietuviams, kad po laikui ne
reikėtų graudinties ir kad 
negraužtų širdį sąžinė už

klausimą netikrų pranašų.
Gero velijantis parapijo

mis
Juozas Lauraitis.

Miesto Liverpool valdyba 
“Carpathia” kapitonui Ros- 
tron, kuris išgelbėjo nuo 
“Titanico” kelis šimtus ke
liauninkų skenduolių, iškil
mingai paaukojo aukso me
dalių ir antrašą su padėka- 
vone už jo tokį narsumą. 
Kapitonas Rostron visur 
priimamas ir sveikinamas 
kaipo didžiausia šių dienų 
karžygis.

SCENE WHEN
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LIEPOS, 1912 m.
4. K. Juozapo Kalasanto.
5. P. Filiomėnos p.
6. S. Locijos p.
7. N. 0 po Sekm. Klaudijaus k.
8. P. Eližbietos kar.
9. U. Anatolijos p.
10. S. 7 broliu miegančių.

o tasai vėl komitetas kuone 
visus delegatus “at largo” 
pripažino Taftui. Ir paga
liau išėjo tas, kad Taft no
minuotas kandidatu į prezi
dentus.

Roosevelt, matydamas to
kias tautinio komiteto suk
tybes, išanksto pranešė sa- 
viškiems delegatams, kad 
jie jo kandidatūros toje 
konvencijoje visai nestaty
tų, kadangi jis nenorįs būti 
rinktas . į kandidatus tokios 
“mašinines” vienpusiškos 
konvencijos. Taigi į kandi
datus pastatyta tik vienas 
Taft ir jis perbalsuota, o 
Roosevelto delegatai visai 
nebalsavo.

Ir, rodosi, tuo budu turėjo 
viskas pasibaigti. Paskirta 
Taft ir tegu bus gerai. Bet 
kam butų Roosevelt su sa
vo energija. Matydamas, 
kad už jį užstoja tautos di
duma, nusprendė tai tautai 
nusiskusti ant “mašininės” 
konvencijos.

Ir sutvėrė naujų politinę 
partijų.

Nežinia dar kaip toji nau
ja partija vadįsis, bet čia 
apeina ne vardas, bet inku- 
nytas faktas. Sutverti nau
jų partijų ir išsyk surasti 
tai partijai šimtus tukstan- 
čių šalininkų visoj šalyj ir 
patraukti savon pusėn kuo
ne pusę konvencijos delega
tų, gali tai atlikti tik didis 
ir tautos gerbiamas žmogus. 
Nei vienas žymiausias poli
tikas nebūtų to padaręs, o 
Roosevelt savo atliko ir pa
sitikima,’ kad jis tuo savo 
darbu nebus apsivylęs, kaip 
nebus apvilta ir pati tau
ta.

Tokiuo budu senoji re- 
publikonų partija suardyta 
ir, regis, neužilgo jai prisi
eis kraustyties kur į dausas, 
kad iš ten jau daugiau ne- 
sugrįžus, kadangi jos vieton 
atsiranda naujesnes ir pa
žangesnės partijos.

Be abejonės toksai pat 
likimas gali patikti ir demo
kratų sutrūnėjusių partijų.

Turime skaitytojams pri
minti dar vienų svarbų da
lykų. Paskirtas kandidatu 
į prezidentus dabartinis 
prezidentas Taft, savo taip 
vadinamon plaformon tarp 
kitko štai kų pažymėjo.

“Senoji republikoninė 
partija mato reikalų apri- 
buoti negeistinų ateivys- 
tę”.

Aiškiau jau nereikia, kad 
prezidentas Taft yra atei- 
vystės priešininkas, tad ar 
galima jis remti? Jam pali
kus prezidentu, butų užda
rytos visos sienos prieš a- 
teivius. Gi Roosevelt yra 
ateivių bičiuolis.

Taigi katras dabar iš jų 
dviejų geresnis?

Redakcijos Patemijimak
Nauja politinė partija.
Nepaprastoji suirutė atsi

tiko Suvienyti) Amer. Vals
tijų politikoje—tiesog politi
niuose santykiuose pervers
me, kuri su savimi gali at
vilkti labai pageidaujamas 
pasekmes, nes gali panai
kinti senąsias politines par
tijas, kurios jau ir taip se
nai yra atgyvenusios savo 
dienas ir šiai gadynei nėra 
atsakančiomis.

Tų politikoje perversmę 
atliko vienas žmogus, o juo- 
mi yra buvęs policijos virši
ninkas New Yorke, buvęs 
“nuožmųjų raitelių” pulki
ninkas Amerikos su Ispani
ja karo metu, buvęs vice
prezidentas galingų Suvie
nytų Amer. Valstijų, o pas
taraisiais laikais keliauto
jas, liūtų ir tigrų numalšin
to j as Afrikos raistuose, na 
ir “Outlook” laikrščio re
daktorius — Theodore Roo
sevelt.

Šito žmogaus pavardė yra 
žinoma visame sviete, ka
dangi jam pakilus iš vie
tos, visi apie jį kalba ir ra
šo, vieni giria ir augština, 
bet atsiranda ir peikiančių. 
Juk visiems žmogus intikti 
negali. Kaip ten nebūtų, 
bet Roosevelt visuomet ei
na išvien su tauta, pastaro- 

..sios savo pažadėjimais nėra 
dar apvylęs, todėl ir tauta 
jam prielanki ir juomi už- 
sitiki.

Išbuvęs prezidentu pus
antros tarnystes, pasitrau
kė iš tos valdvietės šalin ir, 
tarytum, ant visados nuri
mo, užleizdamas savo vie
ton dabartinį prezidentų 
Taftų.

Pulk. Roosevelt ketveris 
metus atsilsėjęs ir vėl aikš
tėn politikos srityj visai ne
tikėtai iškilo. Mat, prisiar
tino šiai šaliai skirti kandi
datų į prezidentus. Kuomet 
žymesniems piliečiams pri
siėjo apsidairyti ir parink
ti tam tikslui atsakantis 
kandidatas, tuoj aus visų a- 
kįs atsikreipė į pulk. Roose- 
veltų, kaipo populeriškiau- 
sių tautoje žmogų. Išpra- 
džių jam nesinorėjo pulties 
į politikos verpetus, bet 
kuomet daugumas piliečių 
prispirtinai ant jo užgulė, jis 
apsiėmė, jų paklausęs, lik- 
ties kandidatu į preziden
tus.

Ir štai įžengiamojo  j poli
tinėj kovoj už prezidentys
tę jis skaisčiai visur laimėjo, 
kadangi Suvienytų Valstijų 
piliečiai daugumoj valstijų 
už jį atidavė savo balsus. 
Tautinen republikonų kon- 
vencijon, kuri nesenai atsi
buvo Chicagoj, valstijos pa
siuntė p. Roosevelto pusei a- 
pie 500 delegatų, o prezi
dentas Taft turėjo kaip tik 

į 228 delegatus, be to 
Į apie 300 buvo taip 
[dinamų “at large”, ty. 
’paskirtų formališkai.

Bet kam tai turėtų gyvuo
ti politika?

Valdiškoji politinė “ma
šina” su kapitalistais prie
šakyj nusprendė p. Roose- 
veltą iš savo tarpo prašalin
ti ir, nežiūrint tautos noro, 
tautiniu koinitetan paskyrė 
daugumų Tafto šalininkų,

dar 
va- 
ne-

įsai ne* 
tai yra

Piktosios rauplės Suvie 
nytose Amer. Valstijose.
Šiais laikais gana tankiai 

tenka išgirsti apie piktųjų 
rauplių atsitikimus Ameri
koje. Piktosios rauplės, 
kaip žinoma, yra užkrečia
moji ir neišgydoma liga ir 
ta j a liga serganti, jaigu nė
ra atskirti nuo kitų žmonių, 
gali užkrėsti visus gyvento
jus.

Nesenai New Yorke štai 
kas atsitiko. Ligonbučio 
Bellevue laukiamojo), kur 
susirenka sergantieji, atsi
rado tarp kitų laukiančių 
vienas žmogelis, skaniai sau 
valgantis apelsinus, kuriuos 
turėjo poperiniame krepše
ly j. Kuomet iš eilės dakta
ras jo paklausė, kas jam y- 
ra, kuoramiausiai jis atsakė, 
jogei sergąs piktomis rau
plėmis ir toliau ėmė sau val-

gyti apelsinus, 
pagalvodamas kaip 
baisi jo liga ir kokiame pa
vojuje randasi šalę jo susi
rinkusieji visi kiti žmonės. 
“Mane prašalino, iš visų ki
tų ligonbučių, taigi dar čio
nai mėginu ateiti” — kal
bėjo rauplėtasis toliau, ne
žinodamas savo padėjimo.

Toliau be klausinėj ant 
rauplėtasis išpažino, kad jis 
paeinąs iš Rusijos, Ameri
kon atvykęs pirm šešiolikos 
metų, šiandie turintis 40 
metų amžiaus ir vadinantis 
Samuel Vernik. Esąs kur
pius, pirm 7-rių metų apsi
reiškus pas jį toji liga ir nū
dien jokiuo darbu neųžsii- 
mųs.

Vėžiu ir oda sergančiųjų 
ligonbutyj New Yorke jis 
gydyta specialiais nuo' tos 
piktųjų rauplių vaistais. 
Išsyk to gydymo pasekmės 
buvusios gan pasekmingos, 
bet paskiau dar smarkiau 
jame toji biauri liga apsi
reiškus. Paskui iš to ligon
bučio jis perkeltas pavieto 
ligonbutin Rings, bet paga
liau iš tenai pasprudęs ir a- 
tėjęs į Bellevue ligonbutį.

Daktarai tvirtina, kad 
Vernik nesąs pilno proto 
ir jo mirtis nuo rauplių e- 
santi labai artima.

Taippat nesenai mieste 
Bay City, Mich. susekta 
piktomis rauplėmis sergan
tis nekoksai Hirschfield, 
žmogus turtingas, patogus 
ir vedęs, kuriam vienok leis
ta gydyties namie, gyve
nant bendrai su pačia. Už
drausta tik vaikščioti po 
miestą. Mat, jei turtingas, 
tad kaipo tokiam teikiama 
ir kitoniškesnės privilegi
jos.

Apie pačias piktąsias rau
ples laikraščiuose ' štai ką 
skaitome:

Piktųjų rauplių liga gy
vuoja karštose šalyse ir ji 
atsiranda nuo apsileidimo, 
kūno nešvarumo. Senovėje 
tikėta, kad rauplės išgįja 
išsimaudžius Jordano upė
je-

Nuo to laiko, kuomet Su
vienytos Valstijos paėmė 
globon Filipinų salas, tarp 
amerikonų pasitaikė daug 
taja liga užsikrečiųsių. Te
čiau toji liga daugumoj atsi
tikimų susekta pas ateivius 
iš pietinės Rusijos.

New Orleans, La. apylin
kėse randasi rauplėtiems li- 
gonbutis, kuriame gailiašir
dės seserįs tuos nelamin- 
guosius gydo gausiais ir 
sveikais valgiais, tankiomis 
maudynėmis, šviežiu oru ir 
kitokiomis specialėmis prie
monėmis.

Ant salų Hawai sutinka
ma daug tomis rauplėmis 
sergančių. Jie siunčiami į 
tam tikrą, tokiems ligon- 
niams paskirtą, kolioniją, 
atsirandančią ant vienos Ba
lučių.

Daktarai pripažįsta, kad 
piktųjų rauplių liga nėra 
dar galutinai pažinta ir iš
tirta. Viduriniais metašim- 
čiais Europoje tankiai bū
davo tarp žmonių tų rau
plių atsitikimai. Nūdien 
jos tenai beveik jau nežino
mos.

Į moteris tos rauplės ma
žiau limpančios kaip į vy
rus. Bet ar jos yra pavel- 
dėjama liga ir, abelnai, ar 
užkrečiamos, galutinai mok
slininkų dar nepatvirtinta.

Užtikrinama, kad žuvų 
valgymas tą ligą didinąs. E- 
santi tai liga, kuri gali tęs
tis išilgus metus ir galuti
name atvėjuje —- žmogaus 
kūnas puna ir krinta šmo
tais.

—■ "'U HM 1 . "——g
Rauplių jsiųjptonai sekan- 
: ant veido, lupų ir kitų

kūno dalių apsireiškia juos 
vai-raudoni guzai. Plaukai 
ima kidsti, baįsas pasidaro 
lyg knarkiantis. Kūnas 
vietomis ^pšąsla ir išleidžia 
ii’ savęs nepakenčiamą dvo
kimą. Gi patįs guzai esti 
įvairaus diduino, imant nuo 
žirnio lig slyvos.

Apsaugok mus, Augščiau- 
sias, nuo tokii) ligų.

revo-Amerikonai remia 
liucijas.

Kitados, užgimus revoliu
cijai Meksike, o pastarai
siais laikais prasidėjus ni- 
gerių smarkiems judėji
mams ant salos Kuba, visur 
plačiai imta kalbėti, kad 
tuos revoliucijiniai bruzdė
jimai kaip vienur, taip ir ki
tur labai patinkanti Suvie
nytoms Amerikos Valsti
joms iš politinio atžvilgio. 
Senai yra žinoma, kad kai
po Meksiką, taip ir salą Ku
bą Suvienytos Amer. Vals
tijos norinčios pasisavinti. 
Mat, per Meksiką butų ga
lima sausžemiu pasiekti Pa
namos kanalas, kuris dabar 
savo pakraščiais atsiremia į 
Meksiko sieną, o Kuba butų 
kaipo žymi atsispyrimo vie
ta ant Atlantiko ir tai dar 
netoliese . to paties kanalo.

Dabargi nepaprastai sen- 
sacijiniu budu tą klausimą 
senate pakėlė senatorius Nel- 
son iš Minnesota, tiesiog 
tvirtindamas, kad tos revo
liucijos kaip vienur, taip ir 
kitur palaikomos ir remia
mos Suvienytų Amer. Vals
tijų pinigais ir tais asmeni
mis, kurie trokštanti tų ša
lių aneksijos, ty. prijungi
mo į Suvienytas Amer. Vals
tijas, įiič. ašinehįs lažini) 
Amerikoje (ty. pietinėj ir 
vidurinėj) turinti plačius 
savo reikalus, tatai tas da
lykas ir rupįs labiau negu 
paprastasai žmonijos labas. 
Žodyje “asmenįs” supran
tama visiems žinomi savo 
godumu amerikonški trus- 
tai ir kiti šios šalies finan- 
sistai.

Pridera žinoti, kad Suvie
nytose Amer. Valstijose vi
sokią politiką laiko savo 
rankose trustai ir be jų ži
nios nieko nepradedama ir 
nieko neveikiama. Trustai 
sakosi, kad jie tai veikią 
viešpatystės gerovei. O tą 
jų gerovę jau gana gerai pa
tyręs . ant savo kailio kiek
vienas šios šalies gyvento
jas.

Tokius dalykus senate 
papasakojo senatorius Nel
son. Ir tasai jo indomus 
paklausimas pavesta ištirti 
užsieno reikalų komitetui.

Nereikia abejoti, kad se
natorius teisybę pasakė. Tik 
dabar klausimas, ar komite
tas tos teisybės kartais kur 
nepalaidos,

Peterburgo.latviai-kata- 
likai sklaidžiusi popežiui.
Petcrburgoriatviai katali

kai—skaitome“ L. ž”. — in- 
davė popėžiuį naują pasis
kundimų ant Mohilevo orci- 
vyskupo Kliučinskio. Po 
pirmo latvių prašymo, in- 
teikto 1911 n>., gruodžio 20 
dienų, areivyskupas š. m. 
vasario 1 d. davė per vidu
rinių reikalų minister) pa- 
aškinimą. Tame paaiškini
me viskas latvių jų pasis
kundime išdėstyta išnieki
nama, nes latviai katalikai 
esu visai aprūpinti, o lat
vius pasirašusius po prašy
mu rodoma kaipo į bažny
čios ir valstybės priešus.1 kavo, keli dievočiai ketina

Tečiau sulyg teisybės kuni
gu mokančių latvių kalbos 
nesu, nes latvių kalba neiš
guldoma Peterburgo dva
siškoje seminarijoje, nors 
išdo yra duodami tam išgul
dymui pinigai. To delei lat
viai ir prašo popežiaus pas
kirti dvasiškųjų teismų šį 
klausimų nagrinėti. Lat
viai tikisi tokiuo keliu gauti 
px’ogu išdėstyti savo teisin
gus reikalavimus ir savo 
nuoskaudas ir parodyti sa
vo ištikimybę katalikų Baž
nyčiai. Drauge prašo lat
viai leisti jiems stoti val
diškon teisman, idant išsi
teisinus nuo jiems daromų 
arcivyskupo Kliučinskio 
užmetinėjimų: jie esu vals
tybės priešai.

Tokiuo tai budu lenkai 
didikai su bažnyčios pagel- 
ba varo savo lenkystės poli
tikų. Jie bažnyčias pakei
tė politikos biurais, o vis 
lenkystės praplatinimui. 
Tas pat lenkų veikimo bū
das Lietuvoje, Rusijoje, ir 
užsieniuose.

milži- 
firmos

Bėdinas ateivis — tur
čium.

Linksmų žinių Amerikos 
ateiviams, katrie ilgus me
tus kenčia šaltį ir badų kol 
geresnis likimas juos pra
džiugina, praneša ameriko
niški laikraščiai.

Kenosha, Wis. 
niškos fabrikinės 
“The Simmons Manufactu
ring Co.”, anais laikais vir
šininku (generaliu superin
tendentų) paliko Otto Rudd, 
kuris pirm 15-kos metų at
kako iš Norvegijos į Ameri- 
kų už pasiskolintus pinigus.

Buvo jaunas, turėjo gerų 
sveikatų ir šokias tokias 
žinias mechanikos srityj, 
taippat tris dolerius gyvais 
pinigais.

Nežiūrint savo mechaniš- 
kumo, jaunas ateivis ilgai 
negalėjo gauti darbo, ka
dangi nemokėjo susikalbėti 
angliškai. Pasitaikė jam 
darbas su špatu gatvėse. 
Nieko geresnio neišgalvoda
mas išdirbo du mėnesiu.

Paskui mėnesį dirbo Min- 
nesotos valstijos miškuose, 
prie tartokų.

Visas laikas mokėsi an
gliškai ir galutinai persiti
krino, kad tas, kų jis mokus, 
turėtų jam pakakti susikal
bėjimui dirbant bile kokioj 
mechaniškoj įstaigoj.

Iš miškų atkeliavo tiesiog 
į Chicago ir čionai kaipo 
mechanikas gavo darbų Al
lis — Chalmers įstagose.

Šitose įstaigose dirbo aš
tuonerius metus, o paskui 
persikėlė į Kenosha ir gavo 
darbų Simmons Manufactu
ring Co. įstaigose, kur nū
dien po 7 meti; darbo liko 
generaliu viršininku ir di
rektoriumi.

Rudd apsivedęs tuojaus 
pribuvus Chicagon ir šian
die tvirtinus, kad jam jo pa
ti labai daug gelbėjus išmo
kti angliškai.

Darbštumas ir tvirta valia 
tų viskų daro. Panašių at
sitikimų tečiau yra daug.

‘ ‘ Laisve ’ ’ susigėdinusi .
“Laisvės” 50 numer. ži

nutėse iš Lietuvos skaito
me štai kokius žiedus:

“Lietuvoje vis dar neiš
nyksta tos maldininkų pro
cesijos, kurios daro mums 
gėdą (Kam? ar “Laisvei”, 
ar gal p. Pruseikai? Red.)

“Daugybes žmonių vis 
dar tebeplaūkia į Vilniaus 
Kalvariją. Kaunan su
grįžta kompanija iš Čensta- 

drožti net Jeruzolimon, iš 
Vabalninku drožė didžiaū-

uz

ir

šia procesija į uaujenus 
18 verstų.

“Tikras viduramžis 
dvasios susnudimas...

Tokiais vaisiais “Laisvė” 
peni savo skaitytojus.

Ir rūpinkis tu, žmogau, 
lietuvių katalikų reikalais! 
Jei “Laisvė” tarnauja sa
viesiems cicilikams, tai kam 
jai reikėtų kišti savo nosį 
į svetimus reikalus. Gal 
“Laisvei” butų pravartu 
pamatyti “procesijas”, ap
silankančias pas cicilikų šu
lus? Tame atvėjyj, rasi, ne
būtų “dvasios susnudimo”, 
viskas butų “moksliška”.

Lietuviai turėtų atkreip
ti domų į “Laisvės” tokius 
raštus, kuriais žeminama 
kiekvieno lietuvio kata
liko jausmai ir troški
mai. “Laisvei” butų malo
niau išgirsti, kad lietuviai 
Lietuvoje užuot rengiamų 
procesijų imtų daužyti kan
celiarijas, griauti bažnyčias 
etc. Ji to ir laukja.

_r * *
Apie laikraštininkų su

važiavimą.
Mums andai paminėjus a- 

pie šiemetai lietuvių lai
kraštininkų trečių suvažia
vimų, prielankiai atsiliepė 
ir pritarė ligšiol tik du lai
kraščiu: “Lietuva” ir “Vie
nybė Lietuvninkų”. Visgi 
atsiranda geros valios žmo
nių, kuriems susiartinimas 
laikraštininkystės dirvoje 
yra prakilnus daiktas. Ir 
nors iš tų suvažiavimų, kaip 
jau minėjome, neapturėta, 
taip sakant, pageidaujamų 
vaisių, bet pasitikima tais 
vaisiais pasidžiaugti atei
tyj, kuomet bus suprasta 
tos laikraštininkų vienybes 
tikroji svarba. Mūsiškiai 
renegatai, kaip antai “Lais
vė”, iš tų laikraštininkų su
važiavimų tik pasijuokia. 
Na, nėra dyvų, juk tokie 
žmonės pripumpuoti tik 
svajonių apie busimų rojų 
aut žemės ir be nuosavių 
pastangų.

Pasitikima, kad šiemet 
laikraštininkų suvažiavi- 
man prisidės visi laikrašti
ninkai, dalyvavusieji per
nykščiame suvažiavime, o 
be to ir “Draugas”, kuris 
tomis dienomis perkrausty
ta Chicagon.

Visgi išanksto pasižadėji
mas butų labai geistinas, 
nes Lietuvių Spaudos Dr-jos 
valdybai tas reikalinga žino
ti.

“Kunigai iš Lietuvos”.
“Draugas” tokiu straips

nelio užvardinimu patėmija, 
kad Amerikon iš Lietuvos 
nesenai atkeliavusiu du ku
nigu, Mikas Petrauskas ir 
S. Dišė, ir abudu pristoju
siu pas lenkų biskupą Ho- 
durą nežaležninkais. Jiedu 
paeinančiu iš Žemaičių vys
kupijos ir abudu atvažiavu
siu iš Lietuvos suspenduotu 
už... pertenku alkoholio 
vartojimą. “Draugas” lie
tuviams katalikams pata
ria tokių kunigų šalinties, 
nes jiedu pamynę po kojų 
kunigišką vertybę.

Visaip gali būti, nes svie
tas margas, bet mums labai 
nesinorėtų tikėti, kad jiedu 
tik už girtavimą vien butų 
suspenduotu dvasiškos vy
resnybės. Suspendavimo 
priežastis greičiau gulės 
jų pačių sielose ir dva
sios troškimuose. Kitaip to 
dalyko negalima išaiškin
ti. Taigi tokių iškrypėlių 
nereikia šalinties. bet jų

■BggĮggni i iii.iiii.j._
ATSIŠAUKIMAS Į 

DRAUGIJAS.

Birželio 7 dieną buvo vi* 
sų Shenandoah lietuviškų 
draugijų atstovų susirinki
mas. Nutarta sekantieji da
lykai :

1) Per visus laikraščius 
atsišaukti į draugijas Ame
rikoje kaslink visų draugi
jų susivienijimo. Išrinkome 
iš draugijų po tris atstovus, 
kurie turės kas pėtnyčią po 
pirmos mėnesio dienos su
sirinkimą ir taip apsvars
tys visus Lietuvių Draugi
jų Susivienijimo reikalus.

2) Pranešti visoms Ame
rikoje draugijoms, kad jai
gu jų koksai narys, atvažia- - 
vęs į Shenandoah, apsirgtų, 
turi kreiptis į by kokią vie
tinę draugiją. Toji draugi
ja ištirs jo ligą, užrašys li
gos dieną, prižiūrės kaipo 
savo brolį ir viską kuo- 
teisingiausia išpildys; taip
gi išduos to nario draugijai 
paliudijimą, Įdek laiko sir
go, kokia liga ir kitas 

įėjimas draugijai nelėšuos. 
Tikimės, kad tuomi vieti
nės draugijos nenuvargs, o 
išvengsime daug negerumų.

3) Jaigu iš musų draugi
jų koksai sąnarys susirgtų 
kitame mieste, meldžiame 
vardan visų Shenandoah’rio 
draugijų tokį sąnarį prižiū
rėti ir mums pranešti apie 
jo ligą, sirgimo laiką, ir li
gos būdą.

Tai-gi Amerikos draugi
jos neatmeskite musų mel
dimo, suteikite visa, kas rei
kalinga musų nariui, 
rie nariai nereikalingai 
naudoja draugiją, 
mi iš nedoro gyvenimo, to
kia pagelba galima bus ap
sisaugoti nuo panašių iš
naudojimų. Kiekvienas su
sirgęs sąnarys turi kreip
tis į vietinę draugiją ir iš- 
ten gauti paliudijimą. Ka
dangi nėra dar pilno lietu
vių draugijų susirišimo, 
tad mes nutarėme tuom tar
pu taip vienas kitą gelbėti. 
Platinkime tokį užmanymą 
visur, o nauda bus pagei
daujama.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

Joseph Abračinskas
29 W. Coal str.

Shenandoah, Pa.
Sujungtų draugijų komi

tetas : '
Juozas Lauraitis

— prezidentas, 
Juozas Abračinskas

— kasierius.
Lukošius Nalkevičius

, . — sekretorius.
Wr’ z

_________ —4

— Šių naktį beveik ne
miegojau. j

— Tai kodėl*?
— Uošvė dusyk man pri

sisapnavo, tai paskui bijo
jau ir užmigti. ---

Yra būdas.
—Kaip gali ištekėti už 

vyriškio, kuris už tave yra 
dusyk augštesnis ? -

— Tas nieko nekenkia; 
jis ir taip tankiausiai prie 
mano kojų raičiojasi. -p

Ar tik nė falsifikatas.'**
— Su kup, Adomai, va

kar kalbėjai sėdėdamas ant 
.suolelio LinčbĮno parke? - 
i Su savo pačia.

Bet ar su tikra ja ?
— Nesuprantu ’ tokio 

klausimo. .
— Nagi matai, šiais lai

kais viską klastuoją, tatai 
maniau, kad ir. šalia tavęs
buvo falsifikatas,

6
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lIKROJI PAŽANGA.

Pas mus lietuvius kaip ir 
pas kitas tautas randasi to
ls iu keistą ‘ ‘ patriotpalaikiu ’ ’, 
kurie nuolat myli pasigirti 
tikraisiais pažangėliais 
(progresistais) ir nori prie
varta visuomenę iutikiuti, 
kad tik jie vieni tegalinti 
išganyti visą žmoniją, nors 
tokie žmonės visuomet yra 
žinomi kaipo niekdariai ir 
visako, kas tik yra nudirbta 
ir pastatyta, tikrieji griovi
kai. Kadangi patįs nemoka 
nieko gero nuveikti, tatai 
jiems ir norisi viskas griau
ti, naikinti kaipo ne savo 
darbą, neatsižiurint į tai, 
kad iš to labai daug tegali 
nukentėti žmonjja.

Tikroji pažanga visupir- 
mu pasiremia ant toleranci
jos, ant pažiūrą gerbimo ir 
brolybės. Kas yranetoleran- 
tas, kas persekioja savo 
brolius vientik todėl, kad a- 
nie turi kitoniškesnes pa
žiūras, ir kas neturi sa
vo širdyj broliškos mei
lės, toksai nėra pažangėliu, 
bet tiesiog atžagareiviu ir 
visuomenės skriaudėju.

Žmonijos historijoje di
džiausiu pažangėliu buvo 
Kristus, Jis atėjo ant že
mės tais laikais, kuomet 
žmonija pliuduravo didžiau
siose nedorybėse ir beteisė
se, kuomet augščiau stovin
tis žmogus žemesnį už save 
skaitė gyvuliu, jį spaudė ir 
persekiojo, be to, be jokio 
gailestingumo žudė, by tik 
padarius gana savo že
miems instinktams. Kris
tus taigi žmonijon įnešė nau
ją idea, tikrąją pažangą, ku
rią suformulavo žodžiuose: 
“Mylėk savo artymą kaipo 
patsai save”.

Tame 
daugiau 
tikrosios 
gadynes 
zofą skaitlinguose veikaluo
se, kuriais norima išrišti šią 
dienu draugijinis klausimas 
ir pastūmėti žmoniją nau
jau, laimingesnian kelian. O 
juk toji didžioji Kristaus 
apskelbta taisyklė gyvuoja 
antrasis tūkstantis metą ir 
ligšiol ko geresnio dar nie
kas išgalvoti negalėjo. 
Taigi jei išteisybės kiekvie
nas žmogus mylėtą savo ar
tymą kaipo pats save, tad 
neturėtumėm sviete tiek į- 
vairią piktadarybią, galva- 
žudysčią, vagysčių, asme
nišką užsipuldinėjimą lai
kraštijoje, pavydumo, savi
meilės ir daug kitokią biau- 
rių apsireiškimą. 0 ant že
mės žydėtą tikrasis rojus vi
siems mylinties.

Taippat nebūtą karą, nei 
“ginkluotos sandoros”; ne
būtą užlaikoma milžiniškos 
armijos, bet visa žmonija 
susijungus bendran darban 
imtą save tobulinti, kad tuo 
budu palengvinus sau pra-

gyvenimą ir tiek daug ne- 
vargus.

Bet žmonės visuomet yra 
tik... žmonėmis, ne aniolais, 
taigi ir tokios pažangos pri
pažinti nenori, bet nuolatos 
išgalvoja naujas teorijas, 
be jokio tikslo šūkauja, iš
randa naujas partijas ir de
lei to viso nei vieno žings
nio nenužengia pirmyn, bet 
dar traukiasi užpakalin, kas 
paprastai vadinasi atžaga- 
reiviškumu. Ir nors nūdien 
išradimą srityj žmonija y- 
ra padarius milžiniškus 
žingsnius, tai vienok iš bro
liškos meilės atžvilgio pa
silikus ant to paties laips
nio, ant kurio stovėjo pirm 
kelią tūkstančių metą, o 
retkarčiais nūdien stovi dar 
aršesniame padėjime, nes 
galima savo artymus žudy
ti daug pasekmingiau nau
jai išrastais ginklais, nau- 

| jais pabūklais.
Kas tiesa, šiandie mes 

turime pažangos apaštalus, 
katrie mums nurodo naujus 
kelius, kuriais galime ke
liauti į rojų, kur viešpatau
jantis visiškas gerbūvis; bet 
deja! tie “pažangėliai” ir 
žmonijos “ganytojai” žmo
nių tarpan inveda dar di
desnį chaosą, tankiausiai 
neapykantą žmogaus prieš 
žmogų ir tokia savo “pažan
ga” dar myli didžiuoties. 
Kristus, mokindamas arty- 
mo meilės taisyklių, ant nie
ko neužpuldinejo, nepiktžo- 
džįavo savo artymų, nepie
šė jiems garbės, neskriau
dė, bet mokino meilės, atlei
do prasikaltimus, mylėjo 
kiekvieną, pats nereikalau
damas jokių liglaikinių ge
rybių, taippat savo intek- 
mės ant liaudies nenau- 
davo kokiems nors politi
niams tikslams arba savo 
garbės padidinimui. Nebuvo 
Jis demagogas, kokių šian
die visur pilnai turime, bet 
buvo tikrasis Mokintojas, 
kuris skelbė teisybės žo
džius ir Patsai buvo teisin
gas visoj to žodžio prasmėj.

Taigi nors mes šiandie 
ir turime taip vadinamų 
“pažangėliu”, bet jie tą sa
vo buk tai “pažangumą” 
sunaudoja nedoriems tiks
lams, tuo savo “pažangu
mu” tik drumsčia vandenį, 
idant paskiau butų galima 
pasekmingiau sau žvejoti. 
Ėmus vienon krūvon, toji 
musų pažangėliu “pažanga” 
išeina tik vienas humbugas 
ir daugiau nieko.

Pažanga, tai didis ir tobu
las daiktas ir kiekvienas 
musų turėtų aną platinti 
tarp nesusipratusių minių, 
pasiremiant Kristaus žo
džiais: “Mylėk savo arty
mą kaipo pats save”. Kol 
svietas tų Kristaus žodžių 
reikšmės nesupras, kol ne- 
persiims artymų meilės i- 
dea, tol ant žemės nebus 
pažangėliu ir nebus galima

< -rii JlANDlEN TEISMO SU 
RUVIENE KEBUS- AMERIKOS WENT E, 
FMPilALAJVS" TAIP,TAIP! DRĖ

MAS BIZNIERIŲ LEIS J pADANfrf DE
GANČIUS RAKIETOS. A į TAIPOGI NE 
GRIMO RIMS, TURIU NORS VIENą 

PALEISTI.

APIE RAŠYTOJA-

Nežinia kam ačiū Lietu
va tur nemaž įvairią rųšių 
rašėją. Dauguma iš jų ir 
neužsidavė tuo klausimu, 
kam jie rašo? Pasinaudoda
mas Šopėnhaueriu aš pra
bilsiu. Nors nuo to laiko, 
kada Šopenhaueris apie tai 
rašė, praėjo gerokai laiko, 
bet jo mintįs nepaseno. Ga
lima tarti, kad turi dar di
desnį prie šių dienu pritai
kinimą.

Anot jo, yra du rašytoju 
skyrių. Vieni iš ją mąsto ir 
jiems rodosi, kad jų mintįs 
vertos užrašymo; kitl-gi tik 
mano ką rašyti. Paskutinie
ji dažniausia dirba del pini
gų. Juos galima atskirti 
tuomi, kad jie stengiasi sa
vo mintis išdėstyti, kaip 
galima plačiau; savo raši
nį stengias apsupti į kokias 
tai miglas, kad per jas ne- 
permatytų autoriaus. Jie 
rašo vien dėlto, kad pripil
džius poperį, o paskui ga
vus už tai gerus pinigus. Pi
niguose guli prakeikimas. 
Visi, kurie jiems dirba, yra 
menki. Geriausi veikalai 
yra parašyti tuomi laiku, 
kada suvis nemokėjo už tai;
arba, jai mokėjo tai suvis ;škia ir autoriaus
mažai. Iš to vien pinigams 
tarnavimo išeina dar vie
nas, — būtent kalbos dar
kymas. Apie ką gi toki ti
pai rašo ir ar daug savo iš
reiškia? Jie ima medegą iš 
perskaitytu kningu, o pas
kui, gerai neperkratinėję, 
sunaudoja. Ačiū tam, min
čių išdėstymas yra kokiuo 
tai stebėtinu: manai, ma
nai, kas buvo norėta ją iš
reikšti, bet ne musą gal
voms tai suprasti. Jie suvis 
nieko nemąsto, o yra valdi
ninkais literatūroje. Kar
tais, nepilnai supratę savo 
pirmtakunus, rašo apie 
juos, ir, žinoma, sudarko. 
Skaitantieji mėgsta vis 
naujo, todėl jie neatkrei
pia domą į tą, kaip parašy
ta. Tokiuo bu du senos, ge
ros kningos užmiršiamos, 
nes skaitantieji nor naujo.

Kningos užvardis nurodo 
jos turinį. Todėl jis yra pa
aiškinimu, o per tai tur but 
trumpu bei suprantamu. 
O nieką nereiškiantieji už- 
vardijimai, ilgi, daro blo
gą įspūdį. Pasitaiko, kad 
su tikslu didesnės kningos 
išsiplėtimo, užvardžius var
toja vogtus.

Turinys negal but kuo 
didesniu, neg atspindžiu 
autoriaus minčią. Tu min
čių reiškimas randasi tame, 
apie ką jis mąstė, ir kaip 
jis mąstė.

Jei koki kninga pasidaro 

sulaukti tikroji laimė. Nes 
tikroji pažanga — tai arty- 
mo meilė.

Z.

SIMAS PASIDŽIAUGĖ RAKETOMIS.
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garsinga, Ittioj! reikia žiū
rėt kodėl ji to1 pasiekė: ar 
ačiū savo turiniui, ar rašy
mo budui/

Skaitantieji* greičiau ir 
labiau žiūrį1 į turinį. Todėl, 
dauguma tąegsia rašyti tą, 
kas buvo’kitą * ” parašyta, 
mėgsta rašyti apie turinį 
kitą kningij. Jie ieško to,
kodėl veikalas užgimė, daro j 
sąryšį autoriaus minčių su i 
išreikštomis veikale. Tasai! 
būva daug įdomesniu, negu 
patįs veikalai. Ačiū 
būva, kad dauguma 
veika lūs, jų neskaitę.

Kad pilnai autorių
navus, nėra reikalo žinot, ką 
jis manė, bet kaip manė. 
Stilius gi ir yra išreiškėju 
to kaip. Stilius parodo au
toriaus ypatybes; jame ran
dasi tas, iš ko įkūnyti as
mens. Žmonės negal rašyti 
taip, kaip jie mąsto, nes 
viskas pasirodytų menku, 
perdaug aiškiu. Ir todėl 
stengiasi parodyt, kad jie 
mąstė daug giliau, negu iš- 
tiesn. Gi tokiuo budu rašy
ti yra labai lengva, nes tuo
met nereikia dirbti protui. 
Augščiau sakiau, kad sti
lius yra išreiškėju minčią. 
Tad, jei stilius miglotas, 
sunkokai suprantamas, rei- 

mintįs 
miglotos, arba net pas to
kius žmones nėra savu min
čių.

Talentuotieji’ priešingai; 
juos beskaitant galvoje 
gimsta skaitantis, regis 
skaitomo paveikslai. Jie iš
reiškia viską taip, kaip mą
stė, ir kiekvienas žodis tur 
savo vietą: nieko nepridė
si, nė atimsi.

Volteras sako, kad dau
gelis stengiasi savo minčių 
neturtingumą paslėpti žo
džių daugumoje. Todėl rei
kia vengt nereikalingų prie
dų, nes jie gaišina skaity
tojams laiką. O pats skai
tytojas įgauna autoriaus 
link netikėjimą.

Dabar apie rašymo būdą. 
Tas ypač tur mums rūpėti. 
Kalba musu literatūros yra 
kartais labai sunki: skaitai, 
o liežuvis kiekvieną valan
dą pasirengęs nulūžti. Be- 
letristiškas veikalėlis rašo
mas taip, buk tai kalbama 
apie kokį svarbų moksliš
ką klausimą. Ir tas patė- 
mytina pas daugelį musų 
rašytojų. Bet reikia pasa
kyt, kaip ir pas mus, ypač 
jaunųjų tarpe, matosi sten- 
gimas užlaikyti štilio leng
vumas. Imkime pavyzdin 
“Aušrinę”. Jei mes turėsi
me daugiau tokių, kaip Krė
vė, A. Vienuolis (A-s Ž-s), 
Vincas Žaimys, Šeinius, 
Račkauskas, tai ir musii 
raštija turės kuomi pasi
rodyt kalbos lengvumu. 
Vien ačiū kalbos lengvumui 
senos, mirusios tautos turi 
kliasiškus veikalus, kurie 
niekad nebus užmiršti.

*T
Simai, Kur TAvf pa i be
eis neSa taip ąngsti 
iŠ imto?.
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4-tos dienos liepos aukos.Reikia saugoties, kad nepatekus tokių nelaimingųjų, 
burin.

Dar reikia patėmyti, kad j mus neįeina. Nieks dar nėra 
musų dailiosios raštijos ti
pai buvo baisiai skystais, 
šabloniškais: jie negyvena, 
nemąsto, juose nėra psycho- 
loginio gyvenimo, 
pastebiama pas 
gerųjų rašytojų,

Ir tas 
daugumą 

__......................Nežinau,
kaip kam, bet man, daugu
ma giriamą rašytoju, taip 
ne kuo daugiau yra, kaip tik 
paprasčiausiais beletris
tais.

Truputį apie kritikus. 
Musu senieji kritikai neno
ri pripažinti raštu, rašytų 
lengva, gražia kalba. Kaipo 
pavyzdį imu žinomą A. Jak
štą iš “Draugijos”. No.59jis 
rašo, kad tokiems veika
lams, kaip Krėvės “Iš cik- 
liaus “Pavasaris” vieta sap
nininkuose. Aš manau prie
šingai. Tokiems kritikams 
su panašiais išsitarimais ir 
kritikavimo budu, tai tik 
sapnininkuose ir tupėt, nes 
jie mažai ką nurodo, o tik 
suerzina. O dar Jakštas pri
lygina tuos, nuo kurią turė
tu imti kalbos pavyzdį, prie 
raštijos klouną, prazitų. 
Gal todėl, kad neseka jo pra
mintais takais. Apie kriti
ką plačiau čia nerašysiu, 
mažu kitu kartu tą palie
siu. Tik dar priminsiu, kad 
Jakštui nevertėtu vartoti 
tokią išsitarimų, kaip “Auš
rinės” beūsiai beletristai”. 
Tasai į kritikos reikalavi- 

>J0EU» į.

pasakęs “nuskustusis kriti
kas, Jakštas”, nors ir galė
tų ištart su vienodu pama
tavimu.

Gal užsiduos klausimu, 
kam aš tai viską rašiau? 
Pasakysiu: ne su tikslu pa
sijuokti, “sukritikuoti”, bet 
kad nurodyti, jog sveikiau 
reikia į rašymą žiūrėti. Ne
sakau, kad mano išreikšta, 
tai yra geru, ne. Mažu ir čia 
randasi pilna klaidų. Žmo
gus yra ne kuo daugiau, 
kaip tik žmogumi. Norėjau 
tik, kad ii’ kiti pradėtų su 
didesniu perkratinėjimu žiū
rėti į musą rašytojus, 
ypač tie, kurie patįs rašo.

Sn.

Krakovo priemiestyj Pod- 
gorze nakčia plėšikai už
puolę ant krasos filijos ir 
pagriebę su savimi 120.000 
koronų. Valdžia paskyrė 
augštas dovanas už suėmi
mą plėšiką, kurie, rasi, 
atsikliuvo kur Azijon, ar 
kur kitur.

Wiesbadene besigydyda
mas tomis dienomis pasimi
rė garsus angliškas teplio
rius, sir Lawrence Alma Ta- 
dema, kuris už savo vieną 
tik paveikslą pardavus ga
vęs $70.000. Turėjo 77 me
tus.

MELOltU, DU ORITE 
MAN ŠVARA KARIETŲ; 
KURIE PATĮS UŽDE6 

J PADANGES *

Anglijos sufragisčią va
dovė, poni Emmelina Pank- 
hurst, andai Londone iš ka
lėjimo paleista kaipo ser
ganti. Ji už sumišimus 
Londone buvo pasmerkta 9 
mėnesiams kalėjman, bet 
kalėjime išbuvo tik mėnesį.

Iš Peterburgo Vienon 
pranešama, kad caro Mika
lojaus inpėdinis Aleksie
jus turįs kauluose džiovą. 
Pastaraisiais laikais jam 
ėmę gelti vienos kojos kelį. 
Iš tikru šaltinių sužinoma, 
kad carukas vargiai kuomet 
nors galėsiąs gerai vaikš
čioti. Caras su žmona la
bai nuliūdęs, nes tai viena
tinis jo sūnūs.

Anglijos policija Londone 
areštavus nekokį Armleiną, 
kurio Suv. Amer. Valstiją 
policija jau buvo senai ieš
kojus už išeikvojimą $56.- 
000, prigulinčią amerikoniš
kai firmai, kurioje Armlein 
dirbo. Jis busiąs netrukus 
sugrąžintas New Yorkan.

Popežius nesenai išleidęs 
encikliką į vidurinės Ame- 
kos vyskupus ir arcivysku- 
pus, idant jie kieku galėda
mi eitąpagelbon indėnams, 
kurie tose aplinkinėse esą 
labai persekiojami ir delei 
to labai suvargę.

PUIKUS GRINORIUI 
KARIETAI! PATĮS 
j Nosę skua!
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(Tąsa).
pagryžti namon ir pasiliko begulįs ant kelio, nusilpnė
jęs nuo kraujo netekimo. Man tuoj aus pasiuntus jo 
jieškoti žmones, kurie tuojaus jį surado, pasirodė, kad 
netik žaizdos galvoje ir ant sprando, bet ir kitos kūno 
dalys buvo sėte užsėtos musių perais. Turbut musios 
su savo jautrių pajautimų pagelba numano kūno kva
po ar šilumos permainą pas gyvulius pasmerktus žūti.” 

Bet svarbiausiu skirtumu visuomet yra tas, kad 
gyvuliai, pas kuriuos svarbiausią rolę vaidina regėji- 

J mas, šaukia: daugiaus šviesos! Gyvuliai gi, pas ku-
■ riuos svarbiausiu pajautimu yra užųodimas, rėkia: 
K daugiaus tinkamo vėjo!
■ Taigi nuo pirmos rųšies gyvulių aš.geriausiai pasi-
■ slėpsiu, jei užlįsiu už nepamatomo daikto, sakykime, 
| medžio; gyvuliams gi antros rųšies tas nieko neužstos;
■ čia man prisieis jieškoti tokio daikto, kurio kvapas 

mano kvapą nustelbtų. Štai kam medžiotojas, eidamas 
ant šernų, ima su savim, sakykime, gūnią arkliams, į 
kurią jis įsisuka.

Todėl Tampsonas turi tiesą savo garsioje knygoje: 
“Bingo ir kiti pasakojimai iš gyvulių gyvenimo”, pri- 
verzdamas seną lapę mokinti savo vaikus — kurie 
yra gyvuliais su svarbiausiu pajautimu uosle, —- šitaip: 
“Ant savo pėdų niekuomet nemiegok”. “Nosis pas 
tave prieš akis, todėl pirmiausiai atsidėk ant jos”. 
“Tiktai kvailys'bėga pavėjui”. “Tekantis upelis daž
nai nuo daugelio nesmagumų apsaugoja”. “Niekuo
met neik tiesiu keliu, jei gali aplinkinį surasti”. “Jei 
sutinki kokį nepažystamą daiktą, tai žinok, kad jis tau 
negeras”. “Dulkės ir vanduo gadina kvapą”. “Neik 
peliauti girion, kur yra zuikiai, o zuikiauti paukštiny- 
kan”. “Nebėgiok po žolę”.

Šitų pamokinimų prasmę vaikai pamažu pradėda
vo suprasti. Taip va pamoka: niekuomet nepersekiok 
to, kurio kvapo negali pajausti, — jiems buvo aiški, 
nes jiems kokio daikto kvapo neužuodžiant vėjas buvo 
toks, kad jų pačių kvapas būtinai turėjo būti jaučia
mas tam daiktui”.

Toliaus reikia pastebėti kaipo didelis skirtumas 
ta aplinkybė, kad akys veikia sparčiau, kaip nosis. To
dėl gyvuliai, pas kuriuos svarbiausią rolę “vaidina re- 

K gėjimas, turi tam tikrus pravartumus. Visi gyvuliai, 
j pas kuriuos svarbiausiu pajautimu yra užuodimas, rei-
Į kalauja ilgesnio laiko jų sutikto daikto ištyrimui. Ne-
■ senai aš stovėjau ties langu ir pamačiau vežimėlį su 
A užkinkytu asilu. Buvusia netoliese taksis, kuris,ma 
A tyt, pirmu kartu tokį gyvulį pamatė, tuojaus priėjo 
B prie asilo labai arti ir du kartus gerai apuostė, lygiai 
B taip, kaip kad mes priverstume šviežiai atėjusį žmogų 
B apsisukti, sakydami: “leisk gi man prisižiūrėti!”
■ Šituomi aš išaiškinu nelaimingus atsitikimus, ku- 
B rie, nors retai, bet visgi atsitinka, kuomet šunes pa- 
B čiame medžioklės karšty šoka ant savo pačių šeiminin- 
V ko. Papasakosiu čia tokį atsitikimą, kuris buvo Šiau- 
F f rėš Amerikoje. Du medžiotojai medžiojo mešką, kuri

įsilipo medin. Vienas jų stovėjo po medžiu drauge su
■ šunimis, kurie baisiai buvo įsikarščiavę ir nesiliovė lo- 
I ję. Kitas medžiotojas įsilipo medin, kad mešką iš jo 
F išvarius. Nelaimė davė jam paslysti ir jis nukrito

žemėn. Šunes manydami, kad tai meška, su įnirtimu
I puolėsi ant jo ir suplėšė.
, Ant galo, šituomi seksis išaiškinti nevienokis atski-
■ rų gyvulių atsinešimas į sutinkamus gamtoje smiri 
F dalus.
į Visųpirmiausiai reikia nusikasti ta paklaida, buk 

visokis kvapas, nemalonus žmogui ir ypatingai kultu-
■ rimam žmogui, nemalonus taipgi ir gyvuliams. Gi 

mes ant kiekvieno žingsnio galime matyti, kaip šunes 
su pasimėgimu uosto išmatas, mėšlą, ir daugybę kitų

■ daiktų, nuo kurių mes su pasibiaurėjimu nusisukame. 
" Nėra jokios, abejonės, kad tarp atskirų gyvulių ir tam

tikrų kvapų yra koks slaptingas sąryšys. Butų labai 
geeru daiktu sužinojus, koki kvapai kokiam gyvuliui pa 
tinka, koki ne. Apskritai galima sakyti, kad aleivie 
nam gyvuliui, pas kurį svarbiausią rolę vaidina uoslė, 
yra priešingi visi priemoniai smarkus kvapai ir prigim- 

F" tūliai smirdalai. Išimtį padaro patsai gyvulys turis 
l smirdalą apsigynimui nuo priešų. Tokiam gyvuliui jo 
I paties kvapas visai ne priešingas. Šituomi išaiškina-. 
I ma taipgi kodėl lapė ir kiaune šalinasi nuo Afrikos 
B šeškelio, paprastas gi šeškas eina su juo piautis. La-
■ pė ir kiaunė nepakenčia Afrikos šeškelio kvapo, šeškui
■ gi jis nei už ką.
B Bet apskritai galima pasakyti, taip: Juo vaiskes- 
H nė šviesa, juo labiaus kenčia gyvulys, pas kurį svar- 

biausią rolę vaidina regėjimas; juo didesnė smarvė, juo
■ daugiau kenčia gyvulys, pas kurį svarbiausiu pajauti 
^B mu yra uoslė.
■Į Tat žmonės, labai kenčia nuo dideles šviesos ty- 

rumoje ir ant sniegais apklotų laukų, dar labiaus ken-
■ čia vištiniai paukščiai, — kaipo pavyzdį privesime, nuo 
B sniego baltumo kurapkų apjakimą; gyvulių su svar-
■ blausiu pajautimu užuodimu nuo to nukenčia daug inaT 
B žiau. Antra vertus smirdantieji daiktai veikia į juos 
B labiausiai, į paukščius gi, mažiausiai. Todėl medžio-
■ luinasis šuo nėra vestinas per žydinčių vilkvikių (lu 
S pynų) lauką,.-lies jo nosis paprastai nuo to kenčia. Va 
M lelko skaliais, vejančius prasikaltėli galima sulaikyti

nuo vijamos, kojų padus maltais pipirais^ 
delko karvė bijosi plovyklos kraujo k4Sp( 
lazdos, kurią elgeta turi ištepęs šunies kr;
kas yra tame, kad daugumas gyvulių, pal| kuriuos svar
biausiu pajautimu yra uoslė nepakenčia|įto^pačios ar 
giminingos gyvulių atmainos kraujo kvapo1. Šituomi 
galima taipgi išaiškinti Wissmano pasakojimai, kad 
drambliai graudžiai rėkė užmuštų bendradraugų krau
ją užuodę, ir kad jo arklio niekaip negalima buvo pri
vesti prie žebros lavono. Dėlto gyvulius'/5 pas kurius 
svarbiausiu pajautimu yra uoslė (taurai, meškos ir tt.) 
galima kankyti su pagelba rinkių, pervertų per nosį, o 
šunis, vilkus ir tt. galima ąpkurtint sudavimu į nosis, 
kuomet paukščiai, pas kuriuos uoslės beveik nėra, la
bai nejaustus tose vietose, kur yra nosinės skylės. Dėl
to aptiekininkai ir tabakiniai verteivos neprivalo šu
nų savo sankrovose laikyti. Dėlto aplink gyvulius, 
pas kuriuos svarbiausiu pajautimu yra uoslė, nevarto
tini smagiai kvepą daiktai kaipo milteliai, nuo vabz
džių. Jei net medžiokliųinkų laikraščiai ir pataria sta
tinę nuo karasino kaipo ideališką vietą šunims, tai čia 
galima matyti, kaip mažai apsipažinę su šitais pamati
niais dalykais net speciąljninkai. Dėlto šuo baisiai 
kenčia užėjęs ant smirdeliaus. L

Papasakosiu čia anegdotą, kuris nesenai apėjo vi
sus laikraščius, ir pasįrūpnisiu į jį tinkamai atsakyti.

Jaguaras ir smirdėlius. Nepersenai laikraščiuose 
buvo kalbamą apie, garsų- sąmojingumą nemažiau gar
saus vieno berlyniškio profesoriaus. Trumpai sakant 
jis yra tame. Apie smirdėliaus apsigynimo pabuklę 
profesorius paprastai išsireikšdavo taip: “smirdėlius 
be baimės perkerta kelią jaguarui, pasitikėdamas sa
vo smarvinių giliųyjieiga”. Prie e^aįnino, ypatin
gai, jei jis gerame upe, jam patinka, kaįį egzaminuo
jamasis šitą gudrybę atkartotų žodis žddin. Mokiniai, 
žinoma, žinojo, ir vienas jų, užsirašęs jo sakinį, iš ša
lies padėjo pastabą: kuomet gis yra gerame upe. Kaip 
tas dažnąį atsitinka, šito mokinio užrašai pateko į ran
kas vieno jo draugų; nesuspėjančio su pamokomis. Nie
ko nežinodariiaš apie profesoriaus paprotį, jis šalinę 
pastabą priskaitė jaguarui ir klausytojams homeriškai 
bėk vato jant išdrožė: smirdėlius be baimės perkerta 
kelią jaguarui, pasitikėdamas savo smarvinių gilių jie- 
ga, — ypatingai, jei jaguaras yra gerame upe.

Apie tai pastebėtina yra tas.
Nežiūrint į mano visą vertinimą profesoriaus 

mokslumo, aš abejoju apie jo tvirtinimo teisingumą — 
ir štai delko. Pas visus gyvulius yra- stipri ir silpna 
pusė; pas visus yra priešai, kurie yra už juos stipresni. 
Butų visai keista, kad smirdėlius butų išimtimi iš šitos 
apskritos taisyklės. *

Šito gyvulio ginklu yra smarvė — tas neįižgyntįna, 
todėl gyvuliai su jautria uosle ant smirdčlį^^ nė^piils. 
į gyvėdžius paukščius, pas kuriuos uoslėj kuone visai 
nėra, šitas ginklas neparodo jokios veikmės. Jei smir
dėlius pasirodytų dieną, tai arelys ir kiti dieniniai gy- 
vėdžiai paukščiai tikrai pultųsi ant jo ir jis tektų jiems 
grobimu.

Kaipgi tas yra su katėmis? Jos nakčia hiato pui
kiai, bet uoslė pas jas labai prasta, taip kad, sakysime, 
pelę pavožus po lėkšte, katė jos ten neužuos. Kaip ga
lima butų išaiškinti musų katės mėimą valėrijano, jei 
jos uoslė nebūtų tokia prasta!

Geresnį atsakymą gausime, jei pasižiūrėsime į mu
sų vietinių smirdančių gyvulių priešus. Tarp jų pir
mutinę vietą užima šeškelis (Fetorius, putorius, arba 
Putorius foetidus) ar smirdžiulės. Kovą tarp dviejų 
Afrikos šeškelių ir tokio smirdėliaus apipasąkoja Brė- 
nias, kur paskutinysai pirma pražuvimo pasekmingai 
pasinaudodavo savo paskutiniu ginklu.

Smarvės veikmė į tokius priešus, kaip Afrikos šeš
kelis, kurie turi labai jautrią uoslę, — pilnai supran
tama, — bet ar vis ji padeda? Ne, laukinė katė 
visgi jį suėda, kaip tą .liudija Brėmas. Žvyne taipgi 
išduoda biaurų kvapą ir todėl gyvuliai su jautria uos
le josios nejudina. Bet ir čia pasirodo laukinė katė, 
kuriai šitas kvapas nei kiek nekenkia ją suėsti. Gar
niai, pelėdos ir kiti ygyvėdžiai paukščiai taipgi žvy
nas oda.

Todėl neikiek neįstabu, jei, anot Gaake-Kunerto, 
puma, arba amerikinis liūtas, tasai jaguaro dėdė, smir
dančius gyvulius panaudoja maistui. Apie patį jagu
arą Gaake-Kunert nieko nesako. Bet kadangi jis 
abudu turi vienodai prastą uoslę ir abu yrą naktiniais 
grobimais, tai mes turime . pilną tiesą ^iiayyti, kad į 
jaguarą smirdančių gyvulių kvapas jB<io^ veikmės 
nedaro.

Tas pats yra su vienu Amerikos šĮ|nu — pekari. 
Šito gyvulio mėsos žmogus negali maisiiii vartoti, nes 
ant sketeros yra tam tikros smarvineš gilės. Bet 
Amerikos Hutai ir jaguarai, kaip GaakeKpą$|koja, šitų 
šernų daugybę išnaikina. j

Jei profesorius pavyzdžiu imtų gyvulį| 
uosle, k. v. vilką, ar lapę, tai tame butų jo | 
tą patį sakydamas apie jaguarą, jis padaro

Amerika kribždėte kribždėti; smirdančiais 
liais, jei pas juos nebūtų priešų, į kįiriųps jų 
veikmės nedaro. ; s

Taip pat klysta von Krieger, sodrus gyvulių tyri
nę tojąs, sakydamas^ kas pas musų suskelį, kurį jis tei
singai priskaitė prie smirdančių gyvulių, kadangi jį 
galima medžioti su avinio šunies pagelba, kad “nepri
pratus prie .geresnių kvapų ir labai inpykęs avinis šuo 
gali save priversti tokį šeškelį pagauti ir jį užsmaugti”.

Tikroji priežastis yra visai ne tame, tik tame, kad
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8132 Vincennes lit.
262 So. Morgan St.

1834 Blair Ave.

1318 So. 49 Ct.
1412 — 49 th Av.

1410 — 49th Ct.

nus. LVa 
o šuo — 

auju. Daly-

j.

KELI AU Jain TIB AGENTAS NAUJO
JI’ ANGLIJOJE IB APIELINKŠJE, 

SO. BOSTON, MASS.
Paul P. Mikaliauckas, 243 W. 4tl St.

KUR GALIMA GAUTI 
“KATALIKĄ” PAVIE 

NIAIS NUMERIAIS.

su jautria 
esą. Bet 

didelę

iš visų šunų aviniai šunes ir kurtai turi geresnes akis, 
ir todėl prastesnę uoslę. Ačiū tam avinis šuo šeškelio 
kvapo kenčia mažiau, kaip medžiojamasis šuo su labai 
jautria uosle.

Jonas Budreckis, 4535 Hermitage Av. 
P. Monkus, 
Jonas A. Rimkus, 
M. Andruškeviče, 1521 N. Ashland; Av. 
P. Laikar, 
V Stulpinas., 
Dom. Venckus, 
Jos. Braknis, 
Jos. Kulis, 

••Aušros” Draugijos Skaityk t. 
3149 So. Halsted St. 

Jonas Visockis, 
Jci.n Dabulskis, 
Vine. Linka,

GRAND RAPIDS, MICH.
V. Staseviče, 1351 Hamilton St.
Jonas Brazaitis, 581 Broadway St.

TORONTO, CANADA,
A. Capas, 246 Bellwood Ave. 

BROCKTON, MASS.

R. P. Meškinis, 35 Arthur
John Ramans nekas, 135 James

BAYONNE, N." J. 
Zu jus, 500 Broadway

SO. OMAHA, NEBR.
P. Versacki, 261 So. 33rd

CLEVELAND, OHIO.
P. Szukis, 2115 St. Clair AV'

CAMBRIDGE, MASS. 
P. B_rtkeviče, 877 Cambridge St.

BUMFORD, MAINE.
Jonas Kalvelis. 222 Pine

ST CHARLES, ILL.
Kiela, 575 W. 6th

WORCHESTEB, MASS.
M. Paltanaviče, 15 Millbury

SWOYBS, PA.
G. K. Antanaitis, P. O. Box

BROOKLYN, N. Y.
Sabast. Valantinas, 370 Humbold
J. V. Lutkauckas, 120 Grand

SCRANTON, PA.>;r.
Petrikis, 1514 "‘Av.

Digrys, 1213 Philo St.
FOREST CITY, PA. 

Dzikas. v / P. O. Box 453

W. LYNN, MASS.
W. Waicenavicze, 26 River Bt'

PLYMOUTH, PA.
Bt. Poteliunas, 345 E. River St'

DU BOIS, PA.
V. J. Kizelis, 401 So. Avi

WATERBURY, CONN.
E. CL. Kazemekas, 785 Bank

WORCESTER, MASS.
J. Vicraitis, 107 S. Harding 
M. Paltanaviče, 15 Millbury

ROCHESTER, N. Y.
A. Kasparas, 19 Stoke
Jos. Riekis, 781 Cliford Av.

ROCKFORD, IT.T..
Chas. Miklas, 1408 So. Main

KENOSHA, WIS.
M. K. Petrauckas, 519 Hanson 
Jonas Bagdonas, 106 Maple

NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makarevicze, 255 Wallaee

YOUNGSTOV7N, OHIO. - 
J. P. Sabaliauckas, 28 M^xdjiek 

WILKisa-RARKE, FA.
Kaz. Kučinskas, 141 Park Ave.
A. Seškeviče, 501 New Grant St.

Adominas, . 34 Logan St'
Kučinskas, ‘ '238 Slocum Avu
J. Naujokaitis, 45 Planch St., 

Commercial Rd. East, 
LONDON ENGLAND.

John Skinder, R; F. D. N. 1 Box 35 A. 
CLINTON, IND.

M. K. Vilkevičia, 
Jos Kulis, ; •

Keliaujantis Agentas.
MELROSE PARK, ILL.

Žūnančius, Box 432.

AND. JUREVIČK.
Musų keliaujantis agentas.

LEWISTON, ME.
Kazys Vilaniškis, Box 3(*

CICEBO. ILL.
A. K. Bočkus,
F. A. Golubickis, 
M. Szarka,

CHICAGO, ILL.

2345 W. 20 St.
708 W. 17 th. St.

710 W. 14 Place.
921 — 33rd P7 

3222 Auburn' Av.
3327 Lowe Av.

3255 S. Halsted bt..

SKYRIUS XXV. 
legero kvapų teorija.

Ant skirtumo tarp gyvulių, pas kuriuos svarbiau
sią rolę vaidina regėjimas ir gyvulių, pas kuriuos svar
biausiu pajautimu yra uoslė, rymo kvapų teorijos svar
ba. Mes ir čia pradėsime nuo praktiško atsitikimo, 
apie kurį pasakoja garsus zoologas G. legeras savo 
straipsnyje: “Kaip padarius svetimą šunį ištikimu?” 
< į “Pernai rudenį, — rašo jis, — aš sykį buvau pri
verstas išeiti medžiotų su svetimu šunim, priklausan
čiu mano vežimo savininkui. Kadangi vežimas ir ve
žėjas buvo šuniui žinoųii, tai jis greitai pas mane į ve
žimą įšoko ir atsitūpė tarpkojy, nugara į mane atsisu
kę^. Aš norėjau atsukti jį taip, kad jis žiūrėtų man į 
akis, bet jis .užsispyręs pastatei ant savo ir atsidėjęs žiu
rėjo toliaus vežėjui į pečius. “Palauk, tu-atsisuksi 
tuojaus!” tariaus ir, pasispiaudęs ranką patraukiau šu- 
nių^špęr nosį. Už kelių miliutų, — vežimas tuo tarpu 
važiavo toliau, — šuo atsuko galvą ir klausoms pažiu
rėjo į mane, vienok, nesijudindamas iš vietos. Tąsyk 
aš sayo‘.priemonę atkartojau. Tas pagelbėjo. Už kelių 
minučių šuo atsikėlė, apsisuko ir atsitūpė priešakiu į 
mane, q kadangi aš tyčia iš vietos nesijudinau, tai jis 
savo snukį pakišo po mano ranka kaip tą šunes dažnai 
daro, ųorėdami, kad juos paglostytų, ką aš, žinoma, ii’ 
padariau. Po to jis linksmas susisuko į kamuolį mano 
tarpkojy ir incidentas išsisėmė. Bemedžiojant jis el
gėsi kuopuikiausiai, tarytum niekuomet kito ir nebuvo 
klausęs. Kaip aš sugryždamas privažiavau šunies savi
ninko namus, tai paliepiau jam iš vežimo išeiti ir per
daviau vežėjui. Man panorėjus važiuoti be jo, jis šoko 
vežiman^ važiuoti toliaus. Nežiūrint į dažną mano prie
monės pasisekimą, aš visgi nelaukiau tokio greito jos 
veikimo.
į- Dar viena pastaba praktikai: seilės būva greita 

priemone, paukščiams galima duoti sukramtytą duoną. 
Bet ilgiausiai sąryšį palaiko plaukai, viena todėl, kad 
juose yra daugiausiai asmeniško kvapo, kita — todėl, 
kad jie nesuvirškinami ii* todėl ilgiausiai pasilieka

“Kataliko” Agentai.

gyvu- 
jokios

Prie to aš drystu pridėti šitą. Be abejo, profesorius 
legeras turi tiesą, išvesdamas savo kvapų teoriją sulyg 
šunų ir apskritai gyvulių, pas kuriuos svarbiausią rolę 
vaidina uoslė. Gyvuliai, pas kuriuos pamatiniu pajau
timu yra uoslė, žinoma, parodo didelį jautrumą kvapų 
pažinime. Kadangi arklys taipgi priklauso,, prie šitos , 
■gyvulių rųšies skaitliaus, tai pas raitininkus'priimta Už
tikrinti savo arklio ištikimumą tuomi, kad arklio 
šnervės patrinama daiktais, turinčiais šeimininko kva
pą.

Paukščiai, kaip aš priparodžiau kitoje vietoje, be
veik neturi jokios uoslės.

Jei paukščius pripratinama jiems maistą sukram- 
tant, tai tas nieko bendra neturi su uosle. Paukštis to
kiuose atsitikimuose būva patraukiamas tuomi, kad su
kramtytas maistas nėra nuryjamas, bet pasilieka pas 
jį; toliaus tuomi, kad jis užvaduojama nuo sunkaus 
darbo snapu maistą susmulkinti.

Kiekvienas, pas kurį yra šuo ir koks-nors paukštis, 
sakykime, papūga, lengvai gali įsitikinti sulyg mano 
pažiūros teisingumo. Jei jis, sakykime, nusipirks kelio
nėje tokį daiktą, kurį jis nešioja ant kūno, k. v. šer- 
nolė arba parišalas ir paskui namon gryžtant pasiųs 
tą daiktą pirma savęs, tai šuo tuojaus žinos, kad šei
mininkas pagryžta, nors jis bus ir nematęs to daikto; 
papūga gi nežinos nieko.

Sutinkamai su tuo kvapų teorija veiks silpnai į 
tuos šunis, pas kuriuos regėjimas vaidina didesne rolę, 
k. v. pas kurtus ir iki tūlam laipsniui avinius šunis. 
Pilnai gi veiks į visus gyvulius su svarbiausiu pajauti
mu uosle, tarp jų tad ir į bulius. Ten ji yra žinoma jau 
senai ir aš atmenu nesykį skaitęs apie indiečius, kurie 
pagautus jaunus taurus prijaukindavo pūsdami jiems 
kvapą į šnerves. Panašiu bildu hotentotąi, kaip pasa
koja Sparman, seniaus jaukindavo hippopotamus.

> Aš labai stebėjaus atsižinojęs, kad jau senovės 
romiečiai šitą žinojo. Pas KoįUmellą mes randame 
tokį pamokinimą laukinio briedžio jaukinimui. Jei gy
vulys vėl tvartai! pagryžta, tai jį pririša taip drūčiai, 
kad jis negalėtų galvos pajudinti. Paskui prie jo prieina 
iš pryšakio, ištrina jam šnerves, kad pripratinus jis 
prie žmogaus, ir tt. Šituomi galima taipgi išaiškinti 
seną vokiečių patarlę: jei kiaulėms per slenkstį einant 
privertus jas pereiti per šeimininkės kojaraištį ar tar
naitės prijuostę, tai jos visuomet į laiką namon pareis.

legerio teorijos patvirtinimui man norėtųsi nuro
dyt dar į tą aplinkybę, kad laisvėje gyveną gyvuliai su 
svarbiausiu pajautimu uosle varo šalin, arba nugalabina 
jauniklį gyvulį, kurį yra žmogus palytėjęs. Taip, štai 
vienas mano pažystamas, didelis gyvulių mėgėjas, pasa
kojo man šitą:

“Aš kartą gulėjau girioje ir pro mane prabėgo lau
kinė kiaulė su paršeliais. Vienas paršelis taip arti prie 
manęs pribėgo, kad aš neatsilaikiau pagundai, pagavau 
jį ir įsilipau medin. Bet kadangi motina neatsitraukda- 
ma.stovėjo, tai man nieko kito neliko, kaip paršelį mesti 
žemyn. Motina apuostė jį iš visų pusių •— ir sudras
kė.-

st.
st.

(Toliaus buą)’.

laweencl, mass.
A. F. Svirta, 31 Union
A. Kamanoski, 90y2 Oak

LOWELL, MASS.
L. Stakeliunas, 69 Charles. Sfe. ____________ '

PHILADELPHIA, PA.
V. Kairys, 322 Wharton

NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makarevicze, 255 Wallaee
J. J. Vaitkevičius, 48 Walnut

ELIZAB^t”FORT, N. J.
D, Boczkus, 211 — let

BROCKTON, MASS.
B. P. Miszkinls Co., 25 Arthu
John J. Roman, 135 Ames

BROOKLYN, N. Y.
Plachocky, 87 Grand

SO. BOSTON, MASS.
Gendrolis, 224 Arheras

PULLMAN, ILL.
Jonas Žalys, 114 E. 107

NORWOOD, MASS.
J, Pakarklis, 29 Dean

CHICAGOJE, ILL. 
~ , 870 W. 18

1607 N. Ashland Avj
Ml* ParneB
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I'. M. Kaitis, 
Jm. Fvaknia
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TEL. TAKOS 1804

‘SAULE
Chicago, Ill

7fe

Išeina kas utarnlnkas ir petnycla
Išsiunčiame drabužius ir į kitus miestus.

f.

u Jūsų Namuose

Tel. Lawndale 3670

Telephone Yards 3547

3502 So. Halstad Street, Chicago, III

LIGOS. KURIAS MES PASEKMINGAI IŠGYDOME.

Ofiso valandos:

visokiose kalbose.

W. POLCYN 
MtSOHCOHmSTOH

74-80 Washington St. New York

TE
#*********^*«********^-**^

DR. J. L. ABT
Pasekmingiausiai gydo visokias vyriš

kas, moteriškas ir vilkų ligas. 
VALANDOS:

Nuo 6 iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 5 po 
pistą ir nuo 6:30 iki 7:30 vakare. Ne- 
dėtiem is nuo 8 iki 10 ryt®.

DB. '■'■'3BPH L. ABT.
183$ So. t ,*3e4 St- Chicago, Ill 

TeLi&one Canal 37

'■ URA VISI PAS
I J. Z A RAMSKI

ICtG 11 asli’ton st. Gary Ini
!' Užlaikau šaltą alų, skanj
■i degtinę, ir suteikiu visok 

rėdą kožnam naujai pri
buvusiam in Gary

WPA1 musu Spe- į11II At■ m IWUJXflBD cialistu ir gaukite X Ray I 
egzaminą ir rodą dyka^J

PAiN-EXPtLLE
BeftUS.PatOIt. i 

49% ALCOHOL' 
F.AIRICHTERSCo.

2l5PearlStr.

ii

ST. ANUCAUSKIS, 
Karpenderis

Kontraktorius.
Būdavo ją visokius namus, murintus 

ir medinius, atlieku darbą jjreitai, 
stipriai, gražiai ir pigiai. Kisipkitės 
pas savąjį po numerią

4559 S. Hermitage Ave., 
Chicago, Illinois.

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

. ANT NEDĖLIOS

K 20 metų senas laikraštis g
j “LIETU V A”

w L-na DAfnv^Ia Bt-f

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE ANT BRIDGEPORT©

Jonas Budrikas
Savininkas

3252-54 So. Morgan St

--------------------PRENUMERATA KAŠTUOJA: —--------———

AMERIKOJ [X‘e/XX2 s? as --Epušei tpi.25
EUROPOJ f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-
_______ _____ I, j°j fr Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

J. b. olson
G| ARU ir karštu va- 

__ | ndeniti šildymo 
S3|V prietaisų :vedtmas 

n pataisymas.

Rašyk toojaus, o gausi vieną numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & Co.
520-522 W. South *11., - Mahanoy Sity, Pa.

|... 4012.'
State Street
lei .Oakland 1441

**************************
*****

Telefonas Yards 1532
DR. J. KULIS

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.
3255 So. Halsted St., Chicago, Illinois. 

PRIĖMIMO VALANDOS:
Nuo9 ryta iki rz: 6 iki 9 vakare.

Nedel. rrao 9 iki 12 po piet; nuo 6 iki 8 vi’:.

* * ** ** ** 
ik , *

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. V isus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvarantuoja.
3252 Emerald Avenue - - Chicago, Ill-

Telephone Yards 4527.

NEWYORK.

Russian-American
Line

Plaukiojanti reguliariškai tarpe Mas- 
kolijos ir Amerikos be sustojimo jo
kiam tarpiniam porte.

Nauji dubeltavais sparnais laivai.
CZAR, KURSK, RUSSIA Į Rotter- 

damą eina 8 dienas, į-Libavą 11 dienų
III kliasa $35.00--- ...
I kliasa $75.00

Liepos 13 — 1912

$33.00
$48.00 II kliasa $50.00
$65.00 - ' - ------

Kursk —
Czar (naujas)—Liepos 27 — 19-2
Del smulkesnuią žinių kreipkitės 

F prie musę agentą arba prie pačią 
s. ęerstat. tąją.
‘ * ’

JOHNSON & co.,
27 Broadway, New York, N. Y.

INDIANA
Puikiausia vieta užeigos del lietuvių, ir 
kurie atvažiuoja iš kitų miestų suteikiu 
teisingiausias rodąs ir patarimus kono- 
geriausiai norintiems pirkti propertes, 
kaip tai: lotus arba namus, prašom pir
ma pasirodavit su manim, nes esmu se
niausias gyventojas iš lietuvių ir locni- 
ninkas sovo namo

FRANCšSZKUS JONAITIS
Užlaikau saitą skanų alų, kvepencius 
Havanos cigarus, seną skanę degtinę, net 
ir iš seno krajaus. Turiu puikią svetai
nę del balių, del visokių mitingų ir susi
ejimų.

FRANK JONAITIS
1109 Madison St., Gary, Ind.

• Telefonas 1813

DR. RICHTER’S
Pain Expeller

Dr. Richter’s galingos extarna- 
Itškos gyduoles privalėtu 

rastis kiekvienoje 
šeimynoje.

Išnaikina skaudėjimą nuo Reu
matizmo, Kraujo Sukrekeji- 
mo, Strėnų Degimą, Strcndie-, 
glis ir Neuralgijos.

Skubiai palengvina žaizdas, štyvu- 
mą ir muskulus. Šlubumą ir pažei
dimą. Išgydo nuo šalčio ir gripo ir 
skaudėjimą kaklo. Trukdo nuo krau
jo šukepimą ir nuo uždegimą plau
čių. Išgydo galvos skaudėjimą ir 
dantų gėlimą. Nepamirškite gauti 
teisingas gyduoles užpęčėtyta su pe- 
čėtim. pūkeliuose.

25c ir 50c. už butelį.

F. Ad. Richter & Co
American House

Klauskit 
. Ca open 10c 

4 cigarų, nes 
' i? padirbti iš 

geriausio 
tabako.

JOS. BARTKOWIAK 
Išdirbs jis

>34 So. Paulina lt.. Chicago, m. 
Pitone Yards 4154.

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

Vyriškas arba 
moteriškas laik
rodėlis gvarantuo- 
tas ant 20 metę, 
paauksuotas du- 
beltavi lukštai 
puikiai visaip iš
marginti, gerai 
taiką laikanti, la
biausiai naudoja

mi keliauninkę, kurio turi daboti lai
ką. Specijališkas pašiulijimas. Mes 
nusięsime šitą laikrodėlį^fiekvienam 
C. O. D. už $5.75 ir expreso kaštus 
del peržiūrėjimo, 
mokėk nei cento, 
ketum $35. 14k.
gelis dovanai prie 

EXęjBtfelOR
904 Athanaeum Bldg.,

Jei nepatiks, ne- 
Už jį kitur ne

paauksuotas leneiu- 
laikrodėlio.
WATCH CO., 

Chicago, Ill.

Išgydyti rus ir 
kad 

butumet išgydyti, 
arba pi

nigus sugražinsim.

Telephone Yards 2750
PISMOS KLIASOS SALIUNAS 

T. BADAVICZE,
Linksminkis brolau pas mane atėjęs, nes 
uziaiki.u šaltą alų, geriausią vyną ir ru- 

ginę DEGTINĘ, o cigarai, tai net iš pat 
Turkijos, o prie to turiu didelę Hailę delei 

Veselijų ir kitokių susirinkimų, 
kaipgi užlaikau šokių mokslainę. 

pas mane atsilankys, tai bus širdin
gai priimtas ir suramintas. Lieku su godone,

T. EADAVICZE,
£3>3 — 33rd Street, Chicago. Illinois

Išeina kas Pėtnyčia Chicago, III.
R .=•• e
R. LaikraStiš, “Lietuva”,,8 puslapių, didelio 

formato, redaguojamas geriausių redaktorių, tal- 
I pina raštus geriausių raštininkų fe1 visuomet pil- 

R nas naujausių ir tikriausių žinių iŠ Lietuvos, A- 
» merikos ir viso pasviečio, ypač ig didžiausio sviė- 
Jn ,te miesto Chicagos, kuriame gyvena apie 60.000 
fil lietuvių ir turi šimtus visokių pašelpinių, teatra
is liškų, bizniškų ir kitokių draugysčių.
H “Lietuvos” prenumerata Suvienytuose Val
gi stijuose Šiaurines Amerikos: —-
W Metams $2.00, pusei metų $ 1.00,
n Kanadoj ir Mexike:—
£ Metams $2.50, pusei mėtų $1.25.

Rossijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinčse vieš- 
M patystėse: Metams $3.00, pusei metų $ 1.50. 
g Užsirašyti “Lietuvę- galima kiekviename laike.
w Disirašanf “Lietuvą” reikia drauge ir-prenumeratą siųsti per 

pačto Money Ordėij' arba pinigais registruotame laiške ant išleisto
ji jo rankų, adresuojant šiteip: - i ' v, ;

j A; OLSZEWSKI,
g 3252 So. Halsted St., " Chicago, 111.

RAŠYK tuojaus, a gaust vien* “Lietuva,” miaer{ ant pažiūros dykai

1859 W. Chicago Ave, : Telephones Seeley 3029
; 6235 So. Halsted St. Telephonas Normal 2617

u CHICAGO, ILLINOIS

Wil

Matronal WineftlW

m ii ■i(~iii'wm»—wii

1 Telephone Yards 1454

visados turėtų rastis zopostos geres
nes degtines, kaip del priėmimo savo 

i «{pažystamų arba draugų ir . del apsi- 
>Saugojimo nuo'ligų kiekvienas gydy
tojas velija Handmesome Bourbon. 
Riebus, skanus, švelnus. Labai tin
kanti arielka šeimynom- Pasimkit 
butelį namo šendie. Gaunamas visuos 
geresniuos saliūnuos ir pas:

National Wine & Liquor Co.
2927-29 Archer Ave. Chicago, III.

Užlaiko krautuvę vyriškų aprėdalų, skrybėlių, čeverykų ir 
batų, dėt moterų, vyrų ir vaikų, taipg ir vyriškų siutų. Taba' 
ką ir cigaretus išsiunčiame visose dalyse Amerikos.

Duodame tikietus prie pirkinių. Po išpirkimui už 
$15 tavoro, mes duosime už 50c tavoro dykai.'

Dėlko turi nešiot seną ropę 
kad gali pirkti naują Gold Filled paauksuotą 
ant 20 metų gvarantuotą Elgin Laikrodėlį už 

$15.00
Lenciūgėlių, laketų, žiedų, špilkų, kolonikų 

šukų ir tt. Yra daug gatunkų iš ko pasiskirti.
Sliubinių žiedą litaras indedu už dyką. “0

P. K. BRLCHAS
3248 S. Morgan St. / CHICAGO, ILL

K. J. FILLIPOVIOH
General Agentas

Apsaugos gyvasties ir taupinimo • pinigą senatvei. 
Apsaugoja namus ir forničius nuo ugnies, geriausiose 
kompanijose, parduodu namus ir lotus Chicago) ir 
Gary, ind. už labai žemas kainas, taipogi parsiduodu 
farmas labai pigei. Kolektuoju bilas visokios uotu- 
ros, taipogi prisiunčiu kamarninkus del išmieravimo 
lotą ir farmą. Imu visokias provas civilnas ir kri- 
minališkas ir priduodu geriausioms advokatams. Rai- 
kalauju agentų Chicagoj. Mokantiems vyrams 
raštą geras uždarbis.

Reikalaujanti darbo, atsišaukit laišku ar asabiškaL 
Offiso valandos: nuo 8 iki 10 ryto ir nuo 3 iki & vak.

St., Gyvenimo adresas: 826- W. 34th St.
TELEPHONE DROVER 2250.

Kalėdų dovana, kuri turi vertę per visą metę
Aprūpinki! savo namą su

Elektros Šviesa
THE COSMOPOLITAN ELECTRIC CO. sutei

kia šviesą tūkstančiams namą ir tūkstančių arklių 
pajiegos fabrikams perdėm visą pietvakarinę dalį 
Chicagos.

Jus galit turėti jūsų namą, arba šapą pritaisy-^ 
tą su šviesa arba pajiega arba abiem, pagal jūsų“ 
pačių • supratimą už mažą mokestį pridėtą prie mi
telio bilos.

Pasiųsti Postalcardę, ateiti arba telefonuoti pas:
THE COSMOPOLITAN Electric Co. pakaks.
Adresas: ;

General Contract Agent
General Offices, (Peoples Gas Bldg) 

122 So. Michigan Blvd.
( Randolph 3341 

P ones: | ^uįom 64612
Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektriką del 

šviesos ir pajiegos.

Darbą atlieka visose daly
se miesto. Taipgi pastatė 
J. M. Tananevičio Bankas 
namą. Darbą atlieka kogo- 
riausiai.

2613 W. 20th St., 
Chicago, Illinois.

WM. E. FURLONG
FIRE INSURANCE

Kožnas vyras, moteris ir vaikas
privalo žinoti apie litas indomias Pančiakas

kontraktierius
Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuo veikiausiai.

939-33rd Pl. Chicago, Ill.

Gydymas 
pradedant nuo 

10 doleriu 
suteikiant ir gy

duoles.

Chroniškas Nervų ligas, kaipo Kraujo užnuodysimą, Skrofulos skaudulius, 
Patrūkimą, Išbėrimą, Nubėgimą, Raudonąją Gyslą. Pilvą, Kepenys. Inkstus, Pūslė, 
Negromuliavimą, Reumatizmą, Nemigą, Nervų Nusilpnėjimą, Paralyžių, lakumotora- 
takiea, Silpnumą ir visas kitokias kankinančias ligas.

Jaigu tu ėsi pavargęs ir nuilątantis iš ryto, neramus naktyj, svaigstąs, susi
raukęs arba nuliūdęs, turi galvos skausmą, nugarkaulio, pamėlynavusius paakius, 
nudiegimus žemyn ir augštyn nugarkaulio, plakimą širdies, išbėrimus, naktinius 
prakaitavimus, skaudamas ir nuilstančias strėnas, nutrotytą svarumą, Žudymą at
minties, nusilpnėjusius vidurius, apsireiškimus odos (skuros) ligų, TAI TU NE
ATBŪTINAI REIKALAUJI MUSŲ GYDYMO TUOJAUS. Neatidėliok ant toliaus 
ir nelauk kol tapsi neišgydomas, bet tuojaus atsilankyk i Profesoriaus" De Johns 
Medikališką Institutą ir tegul vienas iš musų specialistų suteiks jums atsakantį 
patarnavimą ir išegzaminavojimą per X-ray spindulius, ir išgydys jus, ko kiti 
negalėjo

PROFESSOR DeJOHN’S MEDICAL INSTITUTE
UNINC.

3009-51 E. 92nd St., ' cor. Commercial Ave.. So. Chicago, Ill.
Telephonas So. Chicago, 146.

Kiekvieni) dieni) nuo 9:30 iš ryto, iki 8:30 vakaro. Ne
dėliotais ir šventomis dienomis nuo 9:30 iš ryto iki 3:30 vakaro. Mes kalbame 
Ttzz—zzzz Mes užmokam už strytkarius pas mus atsilankiusiems.

Guaranteed Hosiery
Parsiduoda su gvaranci- 

' jos fikietu.
Šios pančiakos-gvarantuotos dė
vėti vieną mėnesį be nusiplėši' 
mo, ne jus kalte. Jaigu pančia- 
kos nusiplėštų laike vieno mė
nesio, atneškit į musų krautuvę, 
o mes apmainysime ant naujos 
poros dykai.

Vyriškos šilkines pančia- EA« 
kos, pora už..........................wwG
Baksas už........................... $1.50
Lisle šilko pančiakos, par- aįj. 
giduos po.............................. JOG
Baksas...........  ...........  $1.00
Egiptiškos bovelnos pan- ar. 
čiakos, pora.........................t UC
Baksas už..........  ........ ....$1.00
Moterų šilkines pančiakos.. .75c 
Moterų bovelnos pančiakos. ,35c

Kožna pora gvarantuota. Parduoda

Mes taippat išsiunčiame tavoms 
ant pareikalavimo per pačtą, 
į visą Ameriką, ir kaštus apmo
kame.

WlT4Z SO. HALSTED ST.

VYRAI! “S Dr. ZINS
Senu patyrusiu ir pasekmingiausiu speciįalistu Chicagoje, kuris 

aplanko savo ligonius ypatiškai.
Aš noriu išgydyti kiekvieną kenčiantį vyrą nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 

Kraują Nuodų, Nerviškos Negalės, Hydroceles arba ypatingų vyrų ligų.
Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido daug pinigų antdaktary ir 

gyduolių be jokios naudos, ir mano noru yra parodyti visiems tiems žmonims, kurie gy
dėsi pas tuziną ar daugiau daktarų be jokios naudos, kad aš vartoju vienintelį būdą, ku- 
riuomi tikrai ir ant visada išgydau.

VYRAI ATŠAUKITE SAVO SVEIKATĄ 
atsilankykite į mano ofisą ir pasiteiraukite su manim draugiškai. Kalbame visomis-kal- 
bomis. Tamista gausi geriausį patarimą ir pasinaudosi mano patyrimu, įgytu per 14 metu 
esant specialistų vyrų ligų. Jaigu tamstos padėjime yra dar viltis, tai as tamstai parody
siu kaip išsigydyti ir

Išgydau visiškai ligas skilvio, plaučių, kepenų ir Inkstų. 
Nemokėk už nopasekmingą gydymą—NEISZGYDO, NEMOKĖK.

Slaptos
Vyrų Ligos
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų ir

« Inkstų
išgydomos greitai visiškai ir 
užtaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra
žudytos Pajiegos, Gyslų Išty- 
simas, Kraujo Užnuodijimas, 
Szlapumo Nubogintai,

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo Ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą. Szir- 
dies ligos.
VISISZKO ISZGIJIMO kiekvienas jieško. Aš tamistą išgydysiu visiškai, jaigu tamista 
tik pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano at
sakančio gydymo. o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kentė
jimų. (RODĄ DOVANAI./ Kalbame Lietuviszkai.

D.r.ZINS, 183 CHICAGO
Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 vak? Nedalioms nuo 8 ryto iki 4 po p.

UŽNU0DIJIM4 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, Szun- 
votes. Niežus, Hemorhoidus, 
Patinusias Gyslas, Naikinan
čius Nubegimus, Įsisenėjusias 
Ligas.

(Ištyrimas Dovanai)

Vidurines Ligos, Skausmai 
Strėnose, Baltosios Tekėjimas 
ir kitos ligos išgydomos visiš
kai. Užpakalines žarnos, Įsi
senėjusios ir nerviškos moterų 
ligos.

9
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Jos. Skinderis

Daktaras J>. Wissig

75.

76.

Ha-77.

78.

79. išdžiūvusiameDaržas

Singapore, In-palocių,SO.

83.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

kryžių

veidų

jo ne-

Apsaugojant nuo Ugnies _nukry-

‘ ‘ štai

RBSOSa
Patkavinis vandenskri-

GELBĖKIT

lanįįa už

»

ant svodbos, Kanoj Gali- 
Permaino vandenį į vy-

73.
74.

ant kalno kalba priešais, 
savo pabučiavimu išduoda

ma-
E1

ir Arabų Vilija^ žiu- 
Ghizeh kelio, Kaire,

Ežeras viešame darže.
City, New Jersey. Pa-

84.
85.

81.
S2.

8 Lotai už $79.00 
Jums, Jeigu prisiusi! išrišimą šio painio.

Tadek numeri nuo 31 iki 39 in kiekviena lapa ir padalyk to
kiu būdu, kad sudėjus abi pusi, padarytumei suma 105. Siųs
dami mums iszriszima jus gausite czeki uz $100.00, kaipo kre
ditą ant 8 lotu, turincziu 20,000 keturkampiuiu pėdu, kurie 
randasi Spottswood, N. J., kelios tik mylios nuo garsaus New 
York o. Lotai yra augszti, sausus ir sveiki del žemdirbystes 
arba dėl statymo namu. Reguliariszka kaina yra $179.00, ir 
bus jums paskirta, kaipo iszriszejui szio epinio tiktai uz $79, 
užmokant 5 dol. aut rankos ir po $3.oo kas'menesis. Properte 
gvarantuota per Title Insurance Policy. Del mapu ir toles
niu informacijų, kreipkitės in - “'.r*

Lithuanian Dept. 3, Room 1013 World Building, New York

Kvietkų atgabent lietuviams naudą. Nusipirkite minėtą kny-
' ..... .. l-n.n 4 .. 4. . , -...r. . |V-..i- n > 4-n IrolV.

STEREOSKOPAI.

Kad atituštinti vietą maldakny
gėms, kurių- norime ištisą eilę įdėti 
į savo knygų krautuvę, priversti esa
me išparduoti už pusę kainos visas čia 
paminėtus STEREASKOPUS arba Te- 
LESKOPUS.

Stereoskopai yra dirbti garsiausių ar
tistų; Stereoskopai yra tai puikiau
sia dovana merginai arba vaikinui. 
Toki stereoskopa mergina gavusi, vi
sada laikys -atminti kaipo -didžiausią 
dovaną ir kada tik per jas pažiūrės, 
visada atmins jos prisiuntėją.

• Stereoskopas arba Teleskopas yra 
tai prietaisa arba žiūronas su padidi
nančiais stiklais, per kuriuos kad žiū
rai ant abrozėlio, abrozėlis payirsta į 
naturališką paveikslą, kuriame matai 
Čielas grupas žmonių, triobų, visą mies- 
stą, plačius laukus, miškus, daržus ir 
taipt toliau, taip kaip kad pats toje 
vietoje būtumei ir viską savo akimi 
matytumei. Teleskopas paverčia į 
naturališką esybę, padidina jį ask irs
to žmogų nuo žmogaus ir išrodo jau 
ne paveikslu, bet tikru atsitikimu.

Mes turime dabar ant pardavimo 
gražiausius stereoskopiškus paveikslus, 
kaip matote žemiau surašytus.

1.

2.

3.

5.

Ar Mokate Anglišką KąlbąP
Šiomis dienomis išėjo iš po spauęįoą-labai nau

dinga knyga, antra laidą su pataisynAi i " Vienatinis 
Savo Rūšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rankvedis 
bei Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su- Fonetišku Iš
tarimu; Lessons in Reading if Kaip Tapti1 Jungtinių 
Amerikos Valstybių Piliečiu. Yra tai praktiškiau
sias Rankvedis del išmokimo gerai skaityti’ ir ištarti 
angliškus žodžius. Jisai yra parankiausias lietu 
viams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, pas 
kui angliškas tekstas, o trečioje eilėje teisingas ištari 
mas. Toliaus seka Žodynėlis Lietuviškai Angliškas su 
Fonetiškų Ištarimu. Čionais surinkta svarbiausi žo
džiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. Pa- 
galioa 'ialpinasi trumpos pasakaitės ir Lessons in Read
ing, delei geresnio išsilavinimo angliškoje kalboje. O 
prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jungtinių. Amerikos Valstybių Piliečiais. Kiek
vienas lietuvis atvykęs į šitą šalį privalo nors šiek-tiek 
susipažinti . su. elementariškomis tiesomis šito krašto 
ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taigi šitas suple- 
mentas prie knygos yra labai naudingas delei kiekvie
no lietuvio, kuris' norėtų pasilikti Jungtinių Amerikos 
Valstybių Piliečiu. PusUSlO.

ENTIRELY NEW

9V CIGARETTES
= CORK TIP

ĮDOMUS
YPATINGI

satino

66. Skliautas Settinio Severo, Ryme, 
Italijoj.

67., Koloseumas, Ryme, Italijoj.
68. Nesenai ‘atkastas palocius, Pompę-

jo; Italijoj. J
69. Šęnatas ir Kanalas, Milane, Itali

joj-70. Kelias 8v. Juozapo, Venecijoj, Ital
TIjoj." •' “ " ’ "\ '

71. šėrimas karvelių ant pleciaus San 
Marco, Venecijoj.

72. Kelias šv. Andriejaus, Venecijoj, 
Italijoj.
Mahėtfietonų bažnyčia Omare. 
Oceaninis pakraštis, parodantis ke
lio užuolanką, Algiere. 
Gėrymo fontanas ir gatvė Sename 
Kaire, Egipte. 
Besimeldžianti dervišai kieme 
hometonų bažnyčios Gamoa 
Ain. 
Mahometonų bažnyčia Sultano
san, žiūrint, nuo Ciadelio sienų. 
Kaire, Egipte. 
Pyramidos 
rint nuo 
Egipte. 
Arabija, 
upės take. 
Inėjimas į 
dįjoj. 
Turgaus diena Singapore, Indijoj. 
Tautiškasis greitasis trūkis, Sin
gapore, Indijoj. 
Policijos stacija.Hong Konge, Chi- 
nijoj. 
žibinčius Hong Konge, Chinijoj.

Chiniečių vienbuoriniai laivai 
įplaukoj Hong Konge, Chinijoj. 
Gražusis kelias. Shanghai, Chini
joj.
žvilgis ant viešos turgavietės, 

Shanghai, Chinijoj.
Tautiškas priešpiečių namas ant 
salos Java.
Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės 
laukai.

Yokohama, Japonijoj. Prūdas egip- 
tiškų lotus kvietkų pilname žy
dėjime.
Junitų žinyčią Honmoku. Yokoha
ma, Japonijoj.

Yokohama, Japonijoj, šiaueius dir
bantis lytines kurpes. 
Yokohama, Japonijoj. Kriauklinių 
žuvių pardavinėtojaus stotis. 
Paroda ugnagesinių atletų, Yokoha
ma, Japonijoj. 
Yokohama, Japonijoj, 
daržas.

Yokohama, Japonijoj. Altorius, ne
šamas jaunų gerbėjų Matsuri pro
cesijoj. - . |
Japonijoj vaikai, nešanti pokylini 
Matsuri altorių, Yokohamoj. j 
Matsuri pokylis, muzikas pastotas 
ir. šokėjai, Yokohama,Japonijo j. 
Yokohama, Japonijoj. Daržovių Į 
pardavinėtojas, rodaritis savo I 
turtą.

100. Japoniški kūdikiai ledinės Smeto
nos šėtroj, Yokohama.

101. Japoniškas žvejys prieplaukoj, 
Yokohama.

102. Japoniečių būdas eiti pailsiu.
103. Tropai į Kigomizų žinyčią, Kyoto,

Japonijoj. .
104. Kyoto, Japonijoj. Kigomizų ži- 

nyčia.
105. Auksinis pavilionas ant ežero 

Kinkakuji, arti Kyoto, Japonijoj.
106. Senoviška žinyčią Fujiyama, Mt. 

Fuji, Japonijoj.
107. Teatro gatvė, ilgio vieną milią, 

Osaka, Japonijoj.
108. Nara, Japonijoj. Tūkstantis ži

binčių prie Kasuga-No-Myia ii- 
nyčios.

109. Nikko, Japonijoj. Senovės akme
ninis šuo, sergentis Nikko žiny
čią nuo Piktojo.

110. Hawaiški mokyklos kūdikiai.
111. Paimu daržas ant kranto Mono- 

loa upės, Honolulu, Hawai.
112. Daktilinių paimu kelias, Honolu

lu, Hawai.
113 Hawaiška moteris, gaudanti Pee- 

heai, mažiukę kriaukinę žiuvaitę.
114. Chiniečiai renkanti ryžius, Ha

wai.
115. Gyvenimas Pretorijoj, Pietinėj 

Afrikoj.
116. Inplauka ir plaukianti laivų tai

symo dirbtuvė Valparaiso, Chile.
117. Jamaicos Broorkline gatvė, Port 

Antonio.
118. San Francisco gatvė, Mexico City.
119. Didysis pliacius, Mexico City.
120. “Jojimas šunimis”.
121. Mano apginėjas.
122. Kalėdų rytas.
123. “Tėve musų, kuris esi danguo

se ”.
124. Pagalvėlių karė.
125. Šėrimas kačiukų.

Teleskopas ir 100 virš paminėtų 
paveikslėlių kaštuoja ................. $3.00

100 tų pačių paveikslėlių bakse
lyje be eleskopo ........................ $2.00

25 paveikslėliai iš Jėzaus gy
venimo ....................................... $1.00

Pats vienas teleskopas be paveiks
lėlių kaštuoja $1.00.

SERIJA III.
Susidedanti iš 12 maišyto, gatunko pa

veikslėlių pundelyje. Kaina 25c. 
už pundelį.

Šitoje serijoje, kiekviename punde
lyje, beveik vis kitokį paveikslėliai, 
tai yra maišyti iš visokių gatunkų. 
Juose yra: gražiausių miestų, bažny
čių ir kitų bagotų triobesių paveiks
lai, taipgi ir komiški paveikslėliai, ši 
serija yra gera tiems, kurie nori pi
nigus užčėdyti, nes Ji kaštuoja tiktai 
25c., o joje galima tiek daug pama
tyti kaip ir'serijoj I.

SERIJA IV.
12 taippat maišyto gatunko paveiks

lėlių pundelyje. Kaina 50c., už 
pundelį.

Šitoje serijoje gražiausi paveikslė
liai. Labai aiškus, yra dirbti ga
biausių artistų, brangaus darbo. J 
juos žiūrint matai viską taip aiškiai 
kaip kad prieš akis nebūtų jokio pa
veikslėlio, bet tikrai gyva regykla.

ATMINKITE, kad virš parodytos 
kainos yra tik už paveikslėlius, be 
Teleskopo. Pats Teleskopas kaštuoja 
75c. Vieno Teleskopo užtenka ant vi
sų ir visokių paveikslėlių turėti, tai 
vienas Teleskopas užtenka jiems vi
siems.

Vienas Teleskopas užtenka visokiems 
paveikslams. Kada turi teleskopą, 
mi gali imti paveikslus kokius tik no 
vi ir visi tiks į tą patį teleskopą.

Siųsdami pinigus ant teleskopų ar 
ant kitokių reikalų visada adresuokite:
JONAS M. TANANEVIČE

3249-53 S. Morgan St. 
Chicago, Ill.

Kaina popėros apdarais $1.25 
Gražiais audimo apdarais $1.50

Šitas Rankvedis, drąsiai galima sakyti, kad yra 
parankiausias delei išsimokymo angliškos kalbos. Ka
dangi pirmos laidos buvo spaudinta penki tūkstančiai 
egzempliorių, ir į trumpą laiką išsiparclavė. Taigi 
galima liudyti, kad Rankvedis Angliškos Kalbos gali

&

CIGARETAI

is
- TURKIŠKO 

SUMAIŠYMO

TINKA

VISIEMS

RŪKYTOJAMS

NUOSTEBUMAT

PAUKŠČIAI 
ir 

KVIETKOS 
KIE VIENAM 
BAKSELYJ

Cigarettes

DC. UZ 10
PARDUODAMI PAS VISUS PARDAVĖJUS 

PABANDYK BAKSELĮ IR PERSITIKRINK PATS 
Satino paukščiai ir gėlės pa daro puikias 

pagalves 
P. LORILLARD CO.

gą, o kaip kiti, tafp ir jus išmoksite anglišką kalbą. 
! Tuomet nereikės vestis su savimi nė. vertėjo į ofisą 
arba teisman, nes pats su pagelba knygos ir lavinimosi 
galėsite susikalbėti angliškai.

Užsisakant " “Rankvedį”, reikia drauge ir pini- ; 
gus siųsti per pačio Money Orderį arba registruotame 
laiške ant išleistojo rankų, adresuojant šitaip:

JONAS M. TANANEVIČIA, ;

3249-53 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

KAIP LIKTI TURTINGU?
Mieštas GARY turi didžiausius plieno ir kitų išdirbysčių fabrikus Su

vienytose Valstijose ir visame pasaulyje. United States Steel Corporation, 
kuri uždėjo šitą miestą, jau išleido 85.000.000 dol. pabudavojimui savo dirb
tuvių, ir dar daugiau jų išleidžia kasinėtai ant jų padidinimo.

Šitas miestas yra ant pietinio kranto ežero Michigan, 7 mylios nuo Chica- 
gos. Į šitą miestą sueina ir perkerta 16 svarbiausių geležinkelių.

GARY randasi jau sekančios dirbtuvės: American Bridge Co., kur dirba 
jau 5000 darbininkų; American Sheet and Tin Co., kur dirba 7000 darbinin
kų; Portlant Cement Co., kuri išdirba 27.000 bačkų cemento į dieną; Šriubau- 
nė (Nut & Bolt Works) kur dirba 1000 darbininkų vyrų ir moterų; . Kokso, 
gazo ir smalos išdirbystė gamina 5000 tonų kasdieną; American Locomotyve 
Works, kur dirba 15.000 darbininkų; American Car & Foundry Co. stato už 
10 mill. dol. savo naujas dirbtuves; National. Tube Works, kur dirba 6000 dar
bininkų; Danville Scale C'0*, kur dirbs 5000 darbininkų; Brooks Locomotive 
Works iš Brooklyno, kur dirbs 25.000 darbininkų; Relių dirbtuvės su 28 atvi
rais pečiais, kur išlieja 40^0 tonų relių kasdieną; Uostas ir prieplauka lėšavo 
1.700.000 dol. Iš PhiladelPbijos perkeliamos didžiausios visame sviete lokomo- 
tivų dirbtuvės, Balwin Locom°t'ive Works. — Miestas GARY prasidėjo vos 1906 
mętųosė, o per tuos kelis metus užaugo į milžinišką dirbtuvių miestą su 35.000 
gyventojų. , .

Tie, kurie pirmiausiai pirko tenai žemės, liko jau turtingais. Bet miestas 
tuo greičiaus galėsi likti 
turtingu ir uždirbti gerus 
pinigus ant nupirktos že
mės. — Mes darome bizni 
jau per daugeli metų su 
įvairiomis žemėmis ir vie
tomis ir visi žmonės, kurie 
nuo musų pirko yra pilnai 

; užganėdinti. Pirkdami nuo 
musų pirksite tiesiai nuo 
savininkų žemės, kurie ne
reikalauja duoti nuošim
čius ir algas kokiems agen
tams ir užtai gali daug pi
giau parduoti žemes negu

SERIJA I.
Susideda iš 25 . Stereoskopiškų pa

veikslėlių iš Kristaus gyvenimo. 
Kaina $1.00 už bakselį su 22 pa
veikslėliais.

štai ką juose gali pamatyti:
Kristaus užgimimas Betlejaus Stai- 

nėlėje.
Trįs Karaliai atlanko gimusį Kris

tų ir dovanas jam kloja.
Kristus, dar kūdikiu būdamas, mo

kina daktaras Jeruzoliaus baž
nyčioje.

Kristus 
lejaus. 
ną.

Kristus
6. Judošius

Kristų žydams.
Simonas pagelbsti Kristui 
nešti.
šventa VeromKa apsiuosto 
Kristui.

Jėzus ramina moteris, kad 
verktų.

10. Jėzus prie kalno Golgotos, 
žiavojimo vietos.

11. Kareiviai ir šv. Peras prie kalno 
Golgotos.

12. Kristus paveda savo motiną Jonui.
13. Skaito Kristui myrio dekretą ant 

kalno Golgotos.
14. žydai ruošiasi kalti Kristų prie 

kryžiaus.
16. Kristaus kūną ima nuo kryžiaus.
17. Kristus keliasi iš grabo.

Kristus žengia į dangų.
Regykla šiandieninio Betlejaus.
Kaip šiandien išrodo Stainelė, ku
rioje Kristus, gimė.

1. Bažnyčia apreiškimo šv. P. Ma
rijos.

.2. Bažnyčia budavota ant grabo šv. 
P. Marijos.
Kaip šiandien išrodo Kristaus gra
bas.
Kaip šiandien išrodo Kalvarija, 
kur Kristus mirė.
Ulytėlė po vardu Jėzaus 
žmogus ”,

SERIJA n.
Susideda iš 100 Stereoskopiškų paveik- 

lėlių bakselyje. Kaina $1.50 už 
bakselį.

šitoje serijoje yra 4 sykius tiek pa
veikslėlių ką pirmutinėse serijose. Ir 
Štai ką juose galite pamatyti:
23. Besiartinanti audra ant ežero Erie. 

New Yorke tavorų krovimas į di
delį oceaninį laivą.
New York. Pilies daržas (Casttie 
Garden).
Boston.
Atlantic 
maryj. 
Niagara.
tys nuo ožinės salos. (Horse Shoe 
Falls from Goat Island).
Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.
Kaskados ir pokylinė svetainė. L. 
P. Parodos 1904 m. ■ 
Moki iadijonas namieje.
Moki indijonų gyvenimas.
Sioux indijonų vadas, He-No- 

Fraid.
37. Vartininkai (The Sentinels) 3.043 

pėdų augščia, Yosemite, Cal. 
Motina girių, 68 pėdas apėmio. 
Yosemite Klonyj, Cal.
Magdelenos Kolegija, Oxford, An
glijoj- Airija. Killarney, pilis Ross.
Inėjimas į Muckross Klioštorių, 
Airijoj.

42. šiaurinis miestas, Gibraltar.
43. Berlynas. Bondler Jovis i^_ Ka

tedra.
Vokietija. Griuvėsiai viduramži
nės pilies.

45. Vokietija. Laivas apleidžiantis Ko- 
bleucą int Rheino upes.

^.’3. šved-ja. Stockholmas nuo vandens 
pusės

47. Stockholmas. Karališkas palocius.
48. Švedija. Ant kelio Į Odde.
49. Švedija. Lejooo pilis. Geteborge.
50. ..................... ‘ ..................

7.

8.

9.

23.

24.

25.

28.

31.

32.

29.
30.

26.
27.

33.

34.
35.
36.

38.

39.

40.
41.

44.

p

Šveicarija. Mount Blaiice žiūrint 
nuo Chamonix.

• 51. Thun, Šveicarijoj.
H 52. žuvinis kiemas, Alhambra, Grana

da, Ispanijoj.
l 53. Katedra Notre Damc, faskada. Pi.
■ ryžiuj, Francijoj.
■ 54. TuIIerinų daržas, Paryžiuje, Fian-
I eijoj.
B 55. Paiociai tautų ant upės Seinao;
B Paryžiaus Paroda, 1900 m.
B 56. Venus de Milo Louvre, Paryžiuje.

Francijoj.
Des Shamps Elysees, Paryžiuje, 
Franci jo j.
Didžiosios operas palocips; Pary
žiuje, Franeijoj.
Tvirtynč šv. Jono ir Katedra, Mar
seilles, Francijoj.
Laivų užplauka ir ežeras, Ville- 
f ranee, .Francijoj.
Carniche kelias ir ežerėlis Ville- 
farnche, Franeijoj.
Pajūrinis kraštas Casino, Monte 
Carlo.
Vatikano daržas ir Šv. Petro ka
tedra, Ryme, Italijoj.
Rymas žiūrint nuo bokšto šv. Pet
ro katedros.
Didžioji galerija Colona palociuje, 
Ryme, Italijoj.

Pranešame visiems lietuviams ant Bridgeport© ir apielinkėj 
kad musą ofise randasi geriausios ir didžiausios kompanijos del 
apsaugojimo nuo ugnies (Fire Insurance), namus, biznius ir ra
kandus. Jūsų namas, ar biznis ar brangus naminiai rakandai dar 
neapsaugoti nuo ugnies, tai ateikit pas mus. Tuomet nebijosite 
gaisro, nes sudegus gausite už juos savo pinigus.

J. TANANEVICZE ~ -
3244 S. Morgan St. ~ Chicago, III.

dar kasdien auga milžiniš
ku spartumu ir kas šian
dien pirks žemę, namą ar 
lotą> tas į trumpą laiką ir
gi liks turtingu lygiai su 
miesto augimu.

Mes turime užpirkę
didelius plotus žemės, ku-|| 
rias parduosime pigiai ir 
ant lengvų išmokėjimų su 
mažu įmokėjimu. Nelau
kite ilgai, bet tuojaus pa
sinaudokite iš progos, nes 
juo greičiau nusipirksi sau 
žemes plotą, namą ar lotą,
koki agentai. Susirgus ar nelaimėje mes palaukiame pakol pasveiksi ir galėsi 
'išmokėti.' Nelauk ilgiau ir neleisk prabėgti tokiai puikiai progai, bet tuojaus 
'važiuok, arba rašyk šituo adresu:

JOS. SKINDERIS CO.,
Ofisas 1214 Broadway, Gary, Ind. Gyvenimas 3362 S. Halsted St., Chicago, Ill.

Labai tankiai tenka girdėti tą žodį “gelbėkit”. Tankiai pasi
taiko,-kad ateina žtnogus be rankos ar kojos, moteris be vyro, 
vyras be moteries ir tt. Visi skundžiasi, kad esą vargingame 
padėjime, betjiažiurėjus giliaus į dalyką, tuojaus pamatai, kur 
yra nelaimės šaknis. Kaip jąu žinome, Chicagoje yra apie 60 
tūkstančių lietuvių; suprantamas tad dalykas, kad iš tokios 
sumos daugybe dirba visokius pavojingus darbus. Atsitikus 
kokiai nelaimei, mus žmonės ptipratę kreiptis prie karčemnin- 
ko patarimo pasiklausti; na o karčemninkas moka su tokiais 
žmonėmis pasielgti. Chicagoje dabar priviso taipgi visokios 
rųšies advokatėlių ir visokių privėdejų prie provų, ktirie, išgir
dę apie kokią nelaimę, tuojaus puolasi kaip katinas prie pelės, 
prie nelaimingo žmogaus.ar tai į jo stubą, ar į-ligonbutį-ir vi
sokiais budais inkalbinėja žmogui, kad pasirašytų ant kokio 
ten popiergalio. Kada-gi jau sykį žmogus pasirašė, tai_ ir pa
vedė savo provą kokiems žydeliams—advokatams, kuriems 
visai nerupi žmogaus nelaimė, bet kišenius. -Pasigavę* žmogų- 
į savo nagus, jie daro taip/kaip jie nori, o ne taip, kaip turi 
būti. Paprastai Sptąi.ko ztpogų be jo,žinios su kftūpalyja už 
keletą ar kėlioliką^imtų dederių; praneša žmogui, kad Immpa- 
nija siūlo du ar tris šimtus dolerių. Žmogus, bučratnas nelai
mėje, sutinka ant tokių -išlygų ir gavęs kelioliką dbleritį, apsi
moka visus kaštus daktarų-ir t.t., pasižiūri, kad neteko nei pi
nigų, nej sveikatos/ palieku nelaimingu ant visadog .iK privers
tas yra šauktis pagęlbos kitų, o tas jo gerasis prisęįciS? Pr*e 
provos ir ad.vbkatėįięluIiąvojųFšu va>gdiehio pinigffis. Gyven
damas Chicagoje per kel.ibliką metų mačiau simtus-tokū^atsi- 
tikimų, ir kad padafyti galą tokiems skriaudikams,' privedė- 
jams prie provų, pasirengiau patarnauti kiekvienam I.-/" 
ar lietuvei nelaimei ištikus. Ištikus kokiai nelaitįįi,(si 
tės tų privedėjų prie provų; atsilankykite Į musų ofis 
jums suteiksime draugišką patarimą ir pasakysimai^ 
rite daryti, vienu žodžiu apsaugosime jūs nuo isnaut 
Jeigu jus turite ir reikalaujate: advokate pagęlbos“ 1 .
kol ką darysi ateik, arpą jąęyJt pas mus, o’męs pauąnaūsimė 
jums visai DYKAI. - Mes darysime taip, kad 'zmogiis gautų 
atsakantį atlyginimą už 'pražudytą- kūno dalį ąr sveikatą, kad 
paskui .nusipirkęs kokį n^tHąar'biznį, galėtų lai iiiuzbąig- 

. ti savo gyvenimą. Meldžiame guodotinų skaitytoji^ pianėšti 
.apie tai ir kitiems, idant.visi'Žinotų prie ko' kreiptis ęti virštnj- 
nėtais reikalais. Kurie norite, kad jūsų prova neių®ftų nie’- 

. kais, kreipki tės. in . .. . ? • / ’ ' j,’1*'"

57.
i8.

19.

60.

61.

62.

63.

c-;.
' 65.

PRANEŠIMAS.
Pranešu visiems lietuviams, jog aš 

atidarau puikų daržą del laikymo pik
nikų draugijoms, kliubams ir tt. Dar
žas randasi puikioje vietoje su -dide
liais medžiais ir puikią žolę. Buvu
siojo savininko > Pov. Karecko, West 
Pullman ir .123 gatvė. Iš Chieagon 
galima1 labai lengvai davažiuoti iki 
63čios gąt., paskui iki White City ir 
West Pullman. Norinčios draugijos 
laikyti piknikus, tegul atsilanko- del 
apsižiurėjimo. Su visokiomis informa
cijomis kreipkitės pas daržo savininką.

..... ADOMAS BENEVICE, 
658 W. 123rd St. W. Pullinfci, III.

421—26)
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J. M. Tananevičio Ofisą
klausdami Juozo Szliko .IE

• - . — — ■■ ■ - įįf: :: •/

3249-53 S. Morgan St., Chicago, III.

NAUJOS KNYGOS “KATALIKO” 
J, - - spaudos.
1. IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI

arba Atėjimas ir Gyvenimas ant 
Žemės Jėzaus Kristaus. Teatri
nis vaidinimas su gaidomis. Su- 
dėse V. Juozas K...S. šis vadina
mas “IŠGANYMO APSIREIŠKI
MAI’ ’ turi savyj dešimtį skyrių 
su 32 atidengimais, ty. pradedant 
nuo Zakarijo, šv. Jono tėvo, lig 
Jėzaus kristąųs į dangų užžengi
mo. ’ Pušį. 105, Kaina .. ..... ? 75c.
Apdaruose . $1.00

2. DEGTINė-NUODAI, pagal N. N. 
Raštų- parašė S. Kaimietis. šita 
■yra. labai 'naudinga knygelė kiek-

• 'vienam pėrskaityti. Iš senų-sėno- 
vės girtuoklystė skaitėsi biauria 

:-‘yda _ bei nuodėme, kurią pranašai 
ir galvočiai peikė bei su panieki- , 

.. kinimų apie ją atsiliepdavo;, bei 
nekados senovės laikuose žmonės 

. .taip .nebegirtuokliavo kaip dabar 
girtuokliauja. Dešimta dalis visos 
■Eurūtibs gyventojų “.prakaite kak-.r 
įos” dirba per dienas ir naktis, 
ką<l-padirbti,- išplatinti ir. išgydyti 

".tuos nuodus — degtinę; dirba tik 
, delei' tb,. kad Sunaikinti savyje jė- ;
' g|, ištuštinti-, kišenių ir .pripildyti 

savais vaikais bei'vaikų — vai
kais prieglaudas, ligonbučius be
protnamius, kalėjimus ir priveisti 

t dar tarpu sąvęs; visokių ligonių 
elgetų”. Kaina....... 10c.

“ Agentai- gauna 50 procentą‘ant mu
sų locnos spaudos knygų.

Siųsdami pinigus adresuokite:
JONAS M. TANAM EViCIA, 

324'4-53 8®. Morgan ^St., Chicago, Ill.

The American Life 
Insurance Company of Illinois 
Po priežiūra Valstijos rando 

$100.000.00 
sudėta Illinois Valstybos kasoje. 

Visoki apsaugojimo gyvasties paliudijimai išduodami. 
COMMERCIAL NATIONAL BANK BLDG. 

72 West Adams St., kampas Clark gat. 
NETURI NIEKUR FILIJU

felefcnas Canal 3263

Iš SENO KEAJAUS.
Su geriausia pasekme gydo visokias krbniškas ligas vyrų ir mo- 

terų.kadir užsisenėjusias..Jei kitijun neišgycįė nueikit pas, j., o jis. 
jumis apžiūrės ir pasistengs pagelbėt. >.

Dr. Wissig duos geriausius vaistus iš savo nptiekos.
Pirma rodą dovanai. .
Valandos kasdien nuo 10 iki 12 rrte ir nuo 6 iki 8:30 vakare. Ne

kėliomis nuo 10 iki 12 ryto.
1759 West 18 Str... Corner Wood Str

10



11

GARY, INDPa

PAIEŠKOJIMAI.

su

(29)

2200.

Dr. G. M. Glaser
(29)

(26-27)

Lie-

iš-

Y.
2200.

SV.

8.

J.
.7.

(27)

i
I

Skaitykit
99

ant 
per-

tad 
šiuo,

I

Atdara vakarais 
nuo 6 iki 8 vai.

yra 
yra

aalmnas), ge- 
lyventoja Vie-

re-
500

PASARGA: "Už korespondencijas, 
apgarsinimus "Kataliko” Redakcija 
neatsako”.

Ant išrandavojimo Hiatas su -5 kam
bariais pagal modernišku pabudavoji- 
mą. Atsišaukite į Jono M. Tanane- 
vičio Banką.

Reikalingas geras bučeris, mokan
tis gerai bučerystės darba. Turį mo
kėti šiek-tiek angliškai ir lenkiškai 
Atsišaukite tuojaus.

Pigiai parsiduoda drapanų klimiji- 
mui Storas. " 
nes 
šiuo

Paieškau Petro Tampausko, . kuris 
pirmiaus gyveno Chicagoje, -o vėliaus 
išvažiavo į farmas dirbti. Nežinau kur 
yra; 
nešti

!

Paieškau savo patėvio Petro Tau- 
tvido. Girdėjau, kad gyveno Indiana 
Harbor,' Ind., bet dabar nežinau 
kur .buna. Meldžiu atsišoukti po 
antrašą.

W. Petkus,
70 W. Broadway Str.

Aurora, Ill, 
(27-28-29).

Turin didelę salę del 
mitingą, veecUjų ir tt.

3253 Illinois Ct, kertė 33 g,

Specialistas kuris 
iszgydo ko kiti negali.

iszsigydyti Ir būti sveiku. Rodą ir isz- 
egzaminavojimas dykai, ar gydysiesi ar 
ne. Asz pritaikysiu mano maža uzmo- 
kesni, pagal jusu iszgalejima. Netruk
dyki bet atsilankyk szendien.

Asz kalbu lietuviszkai.
Western Medical Institute

1827 Blue Island Ave., 2 lub. virszuj Ran
kos, prie IStos gatves, Chicago, Ill.

DR. RENFBR, Specialistas.
Vai. 8r. iki 8:33 v„ nedel. 8 r. iki 12 dien

Pullman, Chicago; 
(27-28-29)

dr. o. c; hIeine i
DENTĮSTA^ J

Kamp. 31mos ir Halstad gatvių Ž 
Ofisas viršuj Aptiekos * 

15 metų vienoįe.apygardoje. *

bzaltas
alus 
skani a-
įielkair
kvepen f 
ti eiga 

tai

I

jfr.'V </i-. jlJ

admt:. btrlcija liet, teatbal, 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA SV. 

MARTINO.
Petr. Andrejauckas, Pirm., 

918 — 33rd St.
Stan. Stonevicze, Viee-prez., 

3206 Auburn Ave.
Ant. Kasparas, Prot. Raštin., 

3416 Auburn Ave.
Dom. Kadzekski, Fin. Rasti., 

1900 W. 17th St.
Mart. Kadzievski, Iždininkas, 

3118 W. 20th St.
REŽISIERIUS TEATRŲ, 
Martinas Z. Kadzievskis, 

3244 S. Mrgan St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS šV. 
STANISLOVO V. IB .K.
Juoz. Klimas, Pirmsėdis, 

4527 Marshfield Ave.
Mot. Randis Pagelbininkas, 

4521 S. Marshfield Ave._ .
Paulius P. Baltutis, Prot. Raštin., 

3249 S Morgan St.
Jurgis Brazauckas, Fin. Rašt., 

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.

ADMINISTRACIJA D. L. K. VY
TAUTO POLITIŠKO KLIUBO. 

VILKE-BARRE, PA. 
J. Laukis, Pirmininkas, 

»•* 425 S. Grant St.
J. Ažis, Pagelbininkas, 

130 Stauton St.
. K. Kučinskas, Fin. Bašt.,

141 Park Ave.
• P. Aeeviče, Raštin. Prot,

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, J

' . ’ 138 S. Meade St.
. J. Aušura, Glob. Kasos,

i 159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Techery St.

XLIUBAS LIETUVOS KUNIG. 
MINDAUGIC.

J. V. ZachareviCe, Prez., 
917 — J 3rd St.

Martinas Kadzievskis, Sekr., 
■3244 S. Morgan St.‘

J. M. Tananeviče, Kasierius,
3244 So. Morgan St.

Kun. M. Kraučuuas, Kapclonas, 
32nd Pl. and Auburn Av:.

ADMINISTRACIJA DR-STĖ3 SV. 
JUOZAPO 'AIM. SM.

Juazapas "alandauekas, Prez., 
4513 Hermitage Ave.

Ant. Petrokas, Vice-Prczidentas, 
1819 W. 45-th St.

J uozapas Palekas, Prot. Rašt. 
4559 So. Hermitage Av.

Juoz. Volskis, Raštin. Finansą, 
4524 S. Wood St.

Stan. Anučiauskis, Išdininkas, 
4617 S. Hermitage Ave.

ADMINT3TRACIJA L. Ir. U. 
KLIUBO.

LEE PARK, WILKES-BARRE, PA.
Adomas čikanauskas, Pirrisėdia, 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

78 Oxford St.
Juozas Adorrinas, Prot. Sekr., 

R. F. D. No. 1 Box 172.
Alex Cerbauskas, Fin, Sekr., 

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius,
R. F. D. No. 1 Box 171.

ATALIKO” KT,TURD 
ADMINISTRACIJA. 

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis,

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum St.

ADMINISTRACIJA DF-STĖS 
‘ MATEUŠO APAŠTALO. 
~ Petr. Andrejauckas, Pirm., 

918 — 33rd St.
Yntenas Mazelauskis, Pagebininkas,

3244 S. Morgan St.- 
Nikodimas Overlingas, Rašt. Prot-

3245 S. Morgan St.
Antanas Kaspatavičit Rašt. Fin., 

3416 Auburn Ave.
Kazimieras P. Sirus, Išdininkas,

< 918 — 33rd Street.
1 Ignacas Brazauskis, Knygius, 

3220 Illinois Court.

/ 6V. MYKOLO DH-STBS WILKES- 
BARRE. PA. ADMINISTRACIJA.

Silvestras Piiecaas, Prezidentas, ' 
462 E. South St.

Antanas šeškevišius, Viceprezidentas, 
501 New Grant tit.

Vincas Adominas, Prot. Sekr., 
34 Ixtgan St.

Kazim. Deltuva, Finansą Sekr. l-mas, 
96 Ix>gan St.

Liaukus, Finansų Sekr. 2-ras, 
425 S. Grant Sl.

Juozas šnipas, Kasierius, 
T 388 New Gro,e St

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
•V. JURGIO KAREIVIO K. 

WILKES-BARRE. PA. 
J. LauKut., l'rezidentc.o, 

425 S. Grant . t.
7. Staneika, Vice-prezid., 

57 Oak Lane.
Pieckis, Prot. Sekr., 
462 E. South St. 
Daukšys, Kasierius, 
18 N. Meade St.

A/l»raynaš, 1 Finansų Sekr., 
34 Logan St.

J. Anekaitis, II Fin. Sekr., 
New Grove St

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS..

Benediktas Butkus, Pirmsėdis,
, . 843 — 33rd St.

Jonas Bagdonas, Vice-prezi., 
3236 So. Morgan St.

■ Ant. Mosteika, Piotokolų Raštin.,
821 — 33rd PI.

fine. Grigaliūnas, Finansų Raštinink.,
1906 So. Union St.

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

■VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ. 
•* KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
tAITELIŲ ANT TOWN OF LAKE.

J. Klimas, Pirmsėdis, 
. 1853 W. 45 St.

P. Ciapas, Pagelbininkas, 
4436 So. Hermitage Ave.

B. J. Keperša, Nutarimą. Raštin. 
4644 So. Paulina St.

K. Ciapas, Finansą Raštin., 
' 4436 So. Hermitage Ave.
‘ ’ V. Jasulaitis, Kasierius,

/ 4552 So. Ashland Avė.
I K.Trakšelis, Gvardijos Jenerolas, 

’ 1852 W. 45 St.
V. Jasulaitis, Gvardijos Adjutantas,

L. Boniaviče, Gvardijos Maršalga.

VYRIAUSYBŽ SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ.

J. M. Tananeviče, Pirmininkas, 
3244 S. Morgan St.

> J. Ridikas, Kasierius, 
3200 Illinois Ct.
M. Kadzievskis, 

, 3118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA draugystės 
ŠV. JURGIO R. ir K. .

Kaz. Naugžemis, Pirmseuis, 
3202 Auburn Ave.

Joe. Gurinskas, Pagelbininkt.e, 
3347 Auburn Ave.

Iffn. Mateliunas, Prot. Raštin., 
1424 So. 49 Ave., Cicero III.
j. S. Palyanskas, Fin. Raštin., 

3325 S. Morgan St.
Vine. Stankus, Išdininkac.

2934 — 29 St

Draugysčių Reikalai.
TEMYKITE 

s LIETUVIAI!
TAUPYKI! PINIGUS!

"Keistuto” Pastolijimo ir Budavo- 
jimo Dr-stč (Spulka) No 1.

■ Nauja 45 Serija prasidės ketverge 
rugpiučio 8-tą dieną 1912 m. Susirn- 
kimai atsibuna kas Ketvergas 8-tą 
vai. vakare Juozo Ridiko svetainėje 
5251 Ilinois Court, kampas 33čios 
gatvės.

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti keletą ak
ciją. Akcijos užsibaigia už 6% metą 
ir kiekviena akcija atneša $100.00 

Todėl kviečiame Lietuvius ir lie
tuvaites prisirašyti prie šios Drau
gijos (Spulkos), nes tai yra geriau
sia būdas del sučėdijimo pinigą.

Si Dr-ja (Spulka) yra seniausia 
iš visą lietuvišką Spulką Chicagojė.

Virš minėta Dra gija (Spulka) yra 
po priežiūra valstijos Illinois ir yra 
vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvą išly
gą del pirkimo arba statymo namą, 
ant pirmo mergišiaus (Mortgage) 
peržiūrėjimu visą popierą.

Su guodone, A ■ .. . .
Ben. Butkus, Prezidentas, 

843 W. 33rd St.
J. P. Ewsldas, Sekretorius, 

3236 S. Morgan St.
Phones:—Yards 2716—Wabash 

Juoz. Ridikas, Kasierius, 
3251-3253 Hlinois Court.

TĖMYKIT LIETUVIAIl 
TAUPYKITE PINIGUS!

"Lietuva” Paskolijnno ir Namą 
Statymo Draugija (Spulka).

35 Serija prasidės utarninke Rugpiu
čio 6 dieną 1912 m. Susirinki, 
mai atsibuna kas Utarninkas 8tą vai. 
vakare Dom. žemaičio svetainėje, So. 
Union St., kampas 18tos gatvės.

Akcijoi kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po ke
letą akciją ,ir mokant po kelius cen
tus arba dolerius j savaitę, galima 
sučėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožna akcija užsibaigia už 6)4 metą 
ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir 
tuvaites prisirašyti.

Virš minėta Dra- gija (Spulka) 
po priežiūra valstijos Illinois ir 
vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvą
lygą del pirkimo arba budavojimo Na- 
ną ant p'rmo morgičiaus (Martgage) 
su peržiūrėjimu visą popierą.

Su guodone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

710 W. 18 St.
J. P. Ewaldas, Sekretorių, 

3236 S. Morgan St.
Phones:—Yards 2716—Wabash

Mykolas J. Tananevicze, Kasiar.
670 W. 18 St.

PASKOLINIMO IR BUDAVOJIMO.
Žirgvaikio draugija atidarys 9-tą 

naują Seriją seredoje, liepos 17 dieną 
šita draugija jau pustrečią metą kaip 
gyvuoja ir turi kapitalo $10,000. Tai
gi draugai ir draugės, jeigu norite in
gyti nuosavybę su mažu kapitalą 
Kreipkitės į viršminėtą draugiją, nes 
ji paskoljs su lengvomis išlygomis pi. 
nigą ir pagelbės ingyti patinkamą nuo
savybę.

Mitingai atsibūva kiekvieną scredą, 
8 vai. vakare, J. Ažuko svetainėje, 
3301 Auburn Ave and 33 Str.

(26-27-28)

IMAS DIDELIS PIKNIKAS!
Parengtas Lietuvių Rubsiuvių Uni

jos (A. G. W. of Am.), Skyriaus 269 
Nedėlioję, Liepos-July 7d., 1912
Shuth ’s Darže, Riverside, III. Pra
džia 10 vai. ryto. Inžanga 25c porai.

Guodotina publika, jauni ir seni 
širdingai užprašomi atsilankyti. Mes 
priimsime 
gerymais, 
cigarais, 
geriausiai 
tai grajjs 
šokius, 
se

gerb. publiką su gardžiais 
užkandžiais ir kvepenčiais 
Visiems patarnausime kuo- 
ir maloniausiai. Muzikan- 

naujausius ir gražiausius 
Bus taipgi prakalbos jvairio- 

kalbose apie darbininką, o ypa
tingai unijos reikalus. — Visi be skir
tumo kviečiami atsilankyti kuoskait- 
lingiausiąi. j šitą musą pikniką.

PASARGA: Važiuokite 22ras ar
Ogden Ave. karais iki 40tos Avė. ir 
paskui paimkite LaGrange karus iki 
Bergman’o Daržo. Arba imkite Ele- 
veitorią iki 52 Avė. ir tada LaGran
ge karais iki Bergman’o Daržo, o 
tenai palaukite automobiliaus, kuris 
nuvež jus iki vietai pikniko.

(27)

PIRMAS IŠKILMINGAS PIK
NIKAS.

Parengtas Dr_stčs šv. Juozapo A- 
piekuno Nedelioj, 14 Liepos, July 
1912 Prasidės 9-tą vai. iš ryto Polo
nia Grove 60th. ir Higgins Avenue. 
Jefferson, Ill. Įžanga 25c porai.

Imkit bile karus iki Milwaukee Av. 
Milwaukee Avenue karais iki galui, 
pešti vieną bloką į pietus ant galo 
į vakarus iki daržui. (27-28)

DIDELIS PIKNIKAS
Su Išlaimčjimu Auksinio Laikrodė

lio Parengtas storone Draugystes 
švento Jurgio Ric. ir K. Nedelioj, 7 
Liepos (July), 1912 Bergmann’s Gro
ve, Riverside, III. Piknikas prasidės 
9 vai. ryte įžanga 25c porai.

Nepamirškite atnešti serijas 
pikniko, kadangi po piknikui bus 
vėlu. ■

(27)

PUIKUS IŠKILMINGAS PIKNI
KAS.

Parengtas Dr-stčs Palaimintos Lie
tuvos Nedėlioję, Liepos,-July 7d., 1912 
Kosčiuško Parke ant Grand Ave, ir 
53rd Avė. Pradžia 9 v. ryto. Inžanga 
į daržą 25c porai.

šiuomi širdingai užkviečiame visus 
lietuvius ir lietuvaites atsilankyti ant 
virš minėto pikniko kuonoskąitlingiau- 
sjai, nes visiems žinoma yra, kad 
Dr-stė Palaimintos Lietuvos visuomet 
stengsis darbuotis dėl labo Lietuvią 
Tautos.

Daržas yra didelis ir daugybė puikią 
medžių. Taipos-gj randas dvi platfor
mos dėl pasjšokimo. Bus lietuviški mu
zikantai, kurie puikiai grajjs lietuvis, 
kus ir amcrikonjškus šokius.- Taipos-gi 
bus Jekiojanti krasa, bus duotos dvi 
dovanos vertės $10.90 Iš vyrjšku, ku
ris apturės daugiausiai atviručių gaus 
$5.00 vertės lenciūgėlį prie laikrodėlio; 
iš moteriškų puikų albumą, vertės 
$5.00,

KOMITET

nuo ir Bridgeporto imkite' North 
Halsted St. karus iki ' Grand. -Are;, 
Grand Ave. karia ik j 53čios Avė,? Nuo 
Town of Lake ir West. Side, Ashland 
Aye., karais ikj Grand Ave. ir iki 
53čioa paskui du bloku į šiavę (North) 
kur pamatysite dainą priepat daržo. 
Nuvažiavimas ’ tiktai 5c. Ne
pamirškite transf erą paimti ant Halsted 
St. ..

(26-27). Č

i-MAS METINIS' PUIKUS PI
KNIKAS. .į

Parengtas Draugystes Lietuviu Jau
nikaičiu Dainos Mylėtoju Nėdėlioje, 7 
d., Liepos (July), 1912 Eaąfy Grave 
(Darže), Willow Springs. BĮ. ĮŽAN
GA 25e PORAI.

Nuoširdžiai užprašome visus Ljetu- 
v{us ir Lietuvaites kuoskaitlingiau- 
siai atslankyti, nes bus puiki muzykė, 
kuri grįež visokius šokius. Taip-gi bus 
pirmo skyriaus gėrymai ir užkindžiaj.

Su godone, KOMITETAS.

Reikalingas Linotype 
operator’is, kuris supranta 
gerai darbą. Atsišaukite 
tuojaus į “KATALIKO” 
REDAKCIJA.

Reikalingas merginos arba nįoterįs 
prie siuvimo moterišką ir virišku plo- 
sčią. Nuolatinis darbas ir užmokestis 
gera. Tegul atsišaukia ant šio adreso.

B. Palmer,
367 W. Adams St., 

Chicago, Ill.

kas žinote malonėkite pra- 
adresu:

A. Tampauskas,
4626 So. Marshfieid Av.

Chicago, Ill.
(27)

Paieškau savo brolio Jono čeransko 
ir pusbrolio Kazimiero Starona. Paeina 
iš Kauno gub. Reseinių pavieto, Jur
barko valsčiaus, Mantvilų kaimo. Ma
lonėkite man pranešti šiuo adresu.

Vincas Czarauskis
* 142 North 5 Str.

Brooklyn N.
(27-28.29)

Petras Mažutis.
4450 So Hermitage Av.

Chicago, HL
(27)

ANT PARDAVIMO.

Extra
Parsiduoda labai PIGIAI 

Bučernč ir Groserne, labai 
geroj vietoj ant Bridgeporto 
labai pigiai, tik už $500.00. 
Biznį darau toj pačioj vietoj 
per 22 metu. Turiu neatbū
tinai parduoti (svarbi prie
žastis). Atsišaukite tuojaus, 
kas pirmesnis, tas ir gaus. 
Kreipkitės į Jono M. Tana- 
nevičiaus Banką, 3249-53 S. 
Morgan St., Chicago, Ill.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda Grosernė ir Bučernč lie

tuvių apgyventoje vietoje, biznis ge
rai išdirbtas; viena toj apylinkėj. Par
davimo priežasties ■—■ Savininkas va
žiuoja į Lietuvą. Atsišaukite šiuo a- 
dresu:

Parsiduoda Pekarnė, gyvuojanti vie
nose rankose per 15 metą. Aplinkui 
apgyventa lietuviais ir lenkais. Par
duodame iš priežasties ligos. Atsišau
kite į "KATALIKO” REDAKCI
JĄ.

Gera vieta del kriaučiaus, 
ten nėra lietuvio. Atsišaukite 
adresu:

6025 S. State Str.
Chicago. Ill.

(27-28-29)

Parsiduoda 4 lotai Roseland, UI, 
priešais lietuvišką bažnyčią, labai ge
roj vietoj. Gera proga del lietuvio 
pasibudavoti namą ir užsidėti biznį. 
Kas norėtų pirkti tegul atsišaukia į
J. M. Tananevičio Banka, 3249-53 So. 
Morgan St., Chicago, Ill.

Parsiduoda pigiai farma su bučiu
kais 40 akerią Michigan State. Far
ma randasi labai gražioj pozicijoj ar
ti vandens. Atsišaukite į Z. M. Ta
nanevičio Banka, 3249-53 So. Mor
gan St., Chicago, Ill.

ŽEMĖ ..ŽEMĖ
Geriausia apsigyventi ant žemės, kur 

galima turtingai pragyventi, augindam 
bulves ir viską kas žemei priguli .Ra
šyk nas A. Guenther, Knoweton, Ma- 
nathoa County W?s., o gausi nuo mušą 
visas informacijas.

(25-2M71

Parsiduoda R 
roję, lietuviu ir « . __
toje. Norintieji pirkti atsišaukite pas 
Ravinfrikft. r rMr. J. tosJSuskis, 

450ijjįeafTim Str. 
, , Chicago BĮ.

(25-26-2f) )d

------------------ EO'I l' ----- —----- ;-
Parsiduoda gerag- i wftfunas, geroje, 

lietuvių apgyventoje vietoje. Parsi
duos pigiai. Atsišąnkit ^iuo adresu: 

1020 So. Alanai Str., 
IJ’.'IS Chicago, UI. 

(25-26-37)

ANT PARDAVIMO.
Labai pigiai parsiduoda naujas an

trų rankų automobilius. Sėdynės yra 
7 asmenims; spėka 35 arklių.

Galima pamatyti visada. Ateikite 
arba atsišaukite laišku šiuo adresu.

O. Ivaškevičius
3332-34 S. Morgan Str., 

Chicago, IU.
(26-27-28)

ANT PARDAVIMO.
Geroj vietoj, seniai išdirbtas biznis 

Saliunas su laisniu, parsiduoda pigiai. 
Kas nenorės saliuno galės pirkti vieną 
laisnį. Atsišaukit pas:

J. H. Rashinski,
1416So. Canal St.

Chicago, Ill.

ANT PARDAVIMO.
Pirmos klesos Grosernė, labai geroj 

vietoj, netoli Apveizdos Dievo bažnyčios- 
Parsiduoda iš priežasties, jog savininkas 
negali susikalbėti lietuviškai. Gera vie
ta dėl lietuvio. Parsiduos pigiai. At
sišaukite pas:

A. Ostrowski.
653 W. 18th Str.

Chicago, III-

Reikalaujant Armonikų 
iconcertinkų ar kitokių 
muzikalitkij instrumentų.

Pakol kur pirksit, pirma 
parašykite man, aš prisių
siu Jums savo Katalogą, iš 
kurio matysite jog prie ma
nęs galima gauti visokias 
puikiausias Vokiškas bei 
Itališkas Armonikas už že- 
mesuę kaina negu kur kitur.

Rašyk šendl man, pridedams už 2cmarkę ir 
savo adresą o gausi mano Katalogą dovanai. Ad.

M. J. Damijonaitis,
312 W. 33rd St., CHICAGO, ILL.

LIETUVYS NOTARAS.
Išdirba visokius Kejentališkus do

kumentus, ' paveizdan:. Doviernastis;. 
Testamentus; Bill of Sales; Kontrak
tus; Notas; Affidavitus, ir visokius ki
tus raštus, koki tik Rejęnto arba “No
tary Public” skyriuje ' daromi' Su
teikia patarimus reikaluose dalią Lie
tuvoje ir kituose dalykuose.
„Kreipkitės į • ../:i'

TANANEVICZ SAVINGS BANK, 
3249;53 So. Morgan St., Chicago

J. W. Zacharewicz 
NOTAĘĄS

■. Ištiria abstraktus perkantiems 
namus ir padirba visus kitokius 
legališkus dokumentus, Ameriko
niškus ir Europiškus, Asekuruoja 
namus nuo ugnies ir ciklono atsa 
kančiose kompanijose ir skolina 
pinigus ant pirmo mergišiaus.

Kroipkites prie tauticczio kuris yra 
atsakantis o visados gausit teisinga pa- 
tarnavima. Prieszai Szv. Jurgio bazn.
911 W. 5 5 rd St. Tel Yard 5423

Tel. Drover 2266

A. LIEKIS, 
Pirmos Klesos Buffetas. 
šaltas alus, gardi arielka, kvepenti 

cigarai. Salė del mitingu, veseli- 
ją ir kitokią žaismią.

3301 S. Morgan St., Chicago.
A .<«

Telephone W. Pullman 1739 

Lietuviška Registruota 
AKUŠERE 

ELEON. S. SUTKUVIENE 
148 East 107 Street, 

Roseland, Ill.
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Dr. F. F. Wisniewski
Ofisas 1268 Milwaukee Av.

CHXOAGd,
8FECIJAUSTAS,:. LIGŲ: VYRŲ, 

MOTERŲ, VAIKIU IR,TAU. GIM
DYMO. y.

Gydau privatlškaį^ ligaj vyrą ir mo
terų, taipgi skausmą skilvio, inkstą, 
plauučių, '‘•dies, reumatizmo, užnuodi- 
jimą kraujo ir ligas akrą, ausų, nosies 
tt gerklės, taipgi pritaikau akinius.

VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 9 
valandai vakaro.

THE FALČON CIGAR FACT, 
vardu SAKALAS Cigarą Fabrikas

X A. NUTOWC, Sav.
— išdirba geriausius —»
HAVANOS CIGARUS

4644 So. Marshfield
Chicago, DI.

TeL Yards 175

*5įOk**ąOk)tOk********:*****»**:
S Telephone Canal z: iŠ

| ER. A. LEONARDAS JUŠKA
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.

*. 1749 So. tlalated St., Chicago, Illinois.
į PRIĖMIMO VALANDOS:
* Nuo g ryto iki ii: po piet nuo3 iki5 ir
M vakare nuo 7 iki 9-

* ** ****************************

Telephone Y Aids 9716.
Ura visi pas 

JUOZAPA RIDIKĄ.
SSSS TlHnntu CU kert* gatrfe

Aiškinti skaitytojams apie Gary, Ind., užimtų perdaug vietos 
ir laiko, pasakysime tik tiek, kad Gary, Ind. yra greičiausiai augan
tis miestas ant pasaulės, pagal savo senumą, turi daugiausiai fabri
kų, ir į trumpą laiką taps garsiausiu plieno miestu. Žemes verte 
čia kas dieną kįla augštyn, tai daugumas agentų pasinaudodami iš to 
kilimo, pardavinėja lotus priemiesčiuose Gary, už augštas kainas in. 
kalbinėdami pirkėjams, buk tose vietose bus kada dideli namai, biz
niai ir bus brangios vietos. Meldžiame godotinų skaitytojų atkreipti 
atidą j tai, kad pastaruoju laiku mes apsiėmėme pardavinėti žemę 
pačiam viduryje Gary miesto ir padarėme sutartį su L. A. Bryan, 
kuris valdo pusę Gary. Jeigu norite pirkti žemę Gary, tai atsilan
kykite j musų bandą, mes jums parodysime geriausias vietas Gary. 
Mes turime Gary kelis šimtus lotų ir namų ant Broadway ir ne toliau 
kaip 3 ar 4 blokus nuo Broadway į abi šąli, o Broadway yra svarbiau
sia gatvė Gary. Kadangi Gary dabar priviso visokios rųšies agen
tėlių ir .kompanijėlių žemės pirkimo ir pardavimo ir jie nepaiso ant 
žmogaus gero, tai mės pasirengę esame kiekvienam lietuviui patar
nauti. Jeigu pirksite per musų banką, tai užčėdysite pinigų ir ga 
site geresnes vietas. Atsiminkite tuos žodžius, nes tai tikra ties 
Galite pirkti ir ant visai lengvų išmokesčių. Jeigu nori pirkti žemę 
Gary, tai kol ką darysi, pirmiausia atsilankyk į musų banką, o mes 
jums viską^ parodysim kaip ant delno ir suteiksime visokias informa
cijas ir tt. Meldžiame godotinų skaitytojų pasakyti apie tai ir ki
tiems, kad visi žinotų.

čiuoml apreiškia pagodotal visuo- 
menlal, jog ėsa seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto praktikuojant per 20 
matų, perkėliau savo ofisą Ir gyveni
mą į savo locną namą po numeriu

3149 So. Morgan St.
Kertė 32-ros gatvės.
Telefonas Yards 687.

Mano ofisas aprūpintas nav austais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir HgšoL Pasi
tikėdamas, jog gerbiame publika ir to- 
Us.ua mane rems, esi u namie ant kiek
vieno pai-“ikt.lavimo dieną ir naktĮ 
Esin specialistas ligose valkų, moterų 
ir vyrų ir uisendlntose ligose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi pagarba

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street

< Kertė. 82-ros gatvės.

Išgydysiu Jus 
in NUO PASLAP- 

■ TINGU LIGŲ.
Ateik pas ma 
ne, o asz iszgy 
dysiu jus an 
visados. A 
ęvarant uoju 

kiekvien am u 
panedinima 
kuris atšilau 
kys in mano o 
fisa. Asz isz 
gydysiu jus5D2 
pigiau i r ge
riau, negu dak
tarai mieste, 

kurie, turi mo
kėti auksztas 
randas ir turi 
didelius iszka- 
szczius. Asz 
vartoju ir fab
rikuoju pats 
savo medicinas 
priprovas k u- 
rias asz pats 
importuoju.
Dabar laikas

- Lemont’s Resort, Sodus, Mich., Chlcagosadr. 668 W. 18 St

43čias pusmetinis išmokėjimas nuošimčio 
musų Bankiniam Departamente.

Nuošimčiai bus mokami nuo 1 d. Liepos. ■Tas pats bus mo
kama depozitoriams kada jiems bus parankiau atsilankyti. 
Nauji depozitoriai dedanti pinigus nuo 15 d. Liepos, gaus 
nuošimtį nuo 1-mos dienos Liepos.

INDUSTRIAL SAVINGS BANK 
2007 Blue Island Ave.

Turtas daugiaus kai 
milionas dolerių

Labai gražus keturiose spalvose 
Jubilejinis paveikslas

KOVA TIES

ZALGIRIAISi
i

i 
i

, Didumo 14x24 coliai.
Šitas paveikslas — tai 

tenybe, tai jubilejinis 
metų sukaktuvių išleidimas 
kovos lietuvių ir lenkų su 
kryžiuočiais. Paveikslas tep
liotas garsaus teplioriaus J. 
Mateiko. Jis perstato D. L. 
K. Vytauto ir lenkų karaliaus 
Jagailos kova su kryžiuočiais 
1410 metais, kuomet kryžiuo
čių galybė galutinai sumalta 
ir jų garbė sumindžiota. Pa
veikslas išleista turtu ir spau
da -“Kataliko”.
Tokio paveikslo niekur nega

lima gauti. Pageidaujama, i- 
dant tasai jubilejinis paveiks
las papuoštų kiekvieno lietu
vio namus, o ypatingai, kuo
met šiemet apvaikščiojama 
500 metų sukaktuvių jubi- 
lėjus.
r.rziąaoJ. labai Terkart HK«-
talllta” ra<!<ltollo|«, ant vtttov, pa- 
wlkalaa Itfao|a tik 25c. Su prtalan- 
Mna tą kitu* mtastna, 80c. flęan- 
tuma, tmaat daną, nalaitfilama go 
bu oil m t it.

J. M. Tananevicze 
3249-53 S. Morgan St,, Chicago 

JOSEPH SZLIKAS, Agentas.

/rGerbiamuju Tautiečiu AtydaiI
Firmas ir vienatinis lietuviszkas Daržas vasaros vakaci|oms.

Lemont’s Resort Fruit Farm, Sodus, Mich, 
-ant Saint Joseph upės krantų.

Kuomet, Gerbiami Tautiečiai, busite pasirengę apleisti miestą ke
lioms savaitėms laike vasaros karščių, malonėkite atsilsėti ant šitos farmos. 
Užtikriname, kad atsilsiui, ty. vakacijoms nerasite sau geresnės vietos 

kaip šita.
LEMONTO RESORT FRUIT FARMA.

Farma ant kranto upės, labai gražioj apygardoj, oras sveikas, medžių 
daugybė. Randasi geriausios maudyklės bėgančiame, tyrame vandenyj. 
Yra mineraliai šaltiniai iš kurių vanduo galima gerti, kas suteikia ligūs
tiems sveikatą. čionai pasekmingai gydosi reumatikai, nervuoti ir kitokie 
silpni žmonės. Upe galima važinėti VELTUI valtimis . ir gazoliniu laivu. 
Svečiams leidžiama naudoties visokiais vaisiais, kaip. tai obuoliais, grušio- 
mis, avietėmis, vynuogėmis ir kitais. Valgis kuogeriausias, nes švariai ir 
gardžiai specialistu virėju tašomas. Pienas visuomet šviežias, kadangi ant 
farmos laikoma karvės. Užlaikoma daugybė vištų, tad ir kiaušiniai visuo
met buna švieži. Puikus vasariniai nameliai, taip vadinami “Cottages” 
su puikiomis lovomis ir erdvais kambariais, kurių yra daugybė didžiuliame 
name. Viskas pataisyta kuogeriausiai, svečiams patarnaujama kuomanda- 
giausiai, atsilsiui vietos negalima rasti geresnės.

Karnos. labai žemos, jei pagalvojus apie visas vigadas. Savaitėje mo
kama tik $7.50, $8.50 ir $9.00 Dieną ir nakti arba visą parą išbūti 
lėšuoja $1.50.

Džiova serganti čionai nepriimami.
Geriausiai nuvažiuoti ant Lemont Resort Fruit Farmosi imk laivą Gra

ham & Morton linijos, Chicago Dock Wabash av. ir Jliver gatvės, per 
ežerą Lake Mich, i Benton Harbor, Mich. Iš Benton Harbor paimk karą 
‘‘Dowagiac .— Eau Claire”, kuns davež lig minėtos farmos. Kelias 
kainuoja tik 75ceritai.. Laivai iš Chicago? išeina ikekvieną dieną du 
kartu: 9:30 rytmetyj ir 11:30 vakare. Pasitikėdamas, kad. gerbiami tau
tiečiai parems savo draugbrolį lietuvį, o ne kokį teu airį arba žydą.

Pasilieku su godone jūsų tautietis,

LABAI SVARBUS PRANESZIMAS.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje nuo 1-os d. Liepos 

mėnesio 1912 metų įveda skyrių pašalpos ligoje. Tas 
skyrius yra svarbus netik dabar gyvuojančioms Susivie
nijimo kuopoms bet ir pašalpinėms draugystėms, ku
rioms daug genaus ir naudingiaus yra, prisidėjus prie 
Susivienijimo, vesti pirmyn savo narių šelpimo darbą 
pagal vienodą tvarką ir iš vieno centro.
• Pagal naują S. L. A. narių priimtą ir XVII seimo už
tvirtintą Konstituciją, SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE mokės kiekvienam nariui pašalpos ligoje 
po $6.00 savaitėje per pirmąsias 15 savaičių ligos ir po 
$3. 00 savaitėje per sekančias 15 savaičių4! i gos. Taippat 
momoterįs gaus pašalpą ant lygių su vyrais visose ligose, 
paeinančiose ne nuo palago, o palage gaus sykiu $6.00 
pašalpos.

Mokestis į tą skyrių — 30 centų mėnesyje.
Įstojimo mokestis į skyrių pašalnos ligoje: nuo 18 m. 

amžiaus — $1.50; nuo 30 iki 35 m. amžiaus — $3.00; nuo 
35 iki 40 m. amžiaus — $4.00; nuo 40 iki 45 m. amžiaus 
— $5.00; nuo 45 m. amžiaus augščiaus — $6.00.

Prie skyriaus pašalpos ligoje gali prigulėti visi sveiki 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje nariai. Visi naujai _ 
įsirašantieji į S. L. A. apsaugos skyrių, gali prisira
šyti ir prie skyriaus pašalpos ligoje.

Pranešdami apie tai, kviečiame prie šios pažangios 
tautiškos organizacijos, ty. prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje, visus Lietuvius ir Lietuvaites. Norintieji į- 
stoti, kreipkitės prie vietinės kuopos, o kur tokios nė
ra — tverkite naują. Visokias informacijas suteikia S. 
L. A. Centras. Rašykite šiuo adresu: Susivienijimas Lie 
tuvių Amerikoje, 307 W. 30th. Street, New York, N. Y.

A. B. Strimaitis.
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Užsakymus su p’nigais siųskite ! 

"Kataliko” išleistojo vardu: j

J.-.M. TANANEVICZE 
3244 S. Marpn SI., MIC1W, ILL
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j Miestas-pratę'.
Iš dalies gazo kompanij 

išlošė kaslink sumažinime 
gazo kainos. Dabartinė mie
sto administracija rūpinosi 
sumažinti gazo kainą..’ Pir
mais metais reiktu mokėti 
75c. uz tūkstantį, pėdų, per 
kitus dvejus metus po 70c., 
ir per paskutinius dvejus 
metus po 68 centus.

Tokius administracijos 
reikalavimus teisėjas Kohl- 
saat atmeta; Jisai sako, kad 
miestas gali paskirti gazui 
kainą tik per penkerius me
tus. Miesto-gi taryba per. 
pirmus metus paskyrė 75c. 
mokėti, o per kitus metus pi
giau. Jaigu per pirmus me
tus 75 centai turi būti mo
kama, tad toji kaina ir to
liau turi but tinkama, nes 
iš kur gi galima žinoti kitų 
metų padėjimą ir taip ma
žinti kainą. Tas didžiai ne
suprantama. Tokios tad pro 
pozicijos teisėjas nenori pri
imti.

Kompanija savo keliu kal
tina administraciją už ne
teisingumą tokiame padali
nime, ir kad ji dėlto tik no
ri .gauti rinkimuose į valdy
bą prielankių balsų.

sė kur ji einanti. Užklausto- 
T negalėjo atsakyti, nes tos

)s nemokėjo. Paėmė į 
policijos stotį ir su vertiko 
pagelba sužinojo kas ji per 
viena.

Domicėlė Dadek su savo 
vyru ir keturiais vaikais va; 
žiavo iš Victoria, Mich. į 
Duluth, Minn, pas gimines, 
kur tikėjosi geresnį gauti 
darbą ir daugiau uždirbti. 
Bevažiuojant traukiniu, 
prie vienos, stoties vyras iš
lipo iš traukinio; tuom tar
pu traukinis pradėjo eiti ir 
vyras ant stoties pasiliko. 
Vyras turėjo su savimi ti- 
kietus. Neturint tįkietų, 
konduktorius išvarė ją arty: 
moję stotyje. Nuo to tad lai
ko eina jau antrą diena bė- 
gėmis ir priėjo ligi Chicago. 
Kokioj stotyj vyras pasiliko 
ji nežino.

norėjo įsigauti J. svetimus 
namus. . ..

Kuom užsiimi? —klau
sia jo teisėjas.

'— Užlaikau namą at
sako Danielsonas,

— Ką? Ar tai nori man 
pasakyti, kad puodus maz
goji ir visą ką švarini?
. — Taip.

— Ir lovą pakloji?

daktarų yra ir lietuvis dak
taras, 'A. L. Graičunas. Vi
sokius patarimus ' suteikia 
veltui. Tiktai už vieną pie
ną del kūdikio reikia mokėti 
10c. dienoje.

T. M. D. susirinkimas.
Liepos 9 d J utarninko va

kare 8 vai., ai sibus Chicagos 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos

Lietuviai bomauja.
Jau pradėjo atsirasti 

musų tarpe lietuvių “bo- 
mų”, kurie užpuldinėja net 
dieną nekaltus žmones. -

Štai lietuvis Andreliunas 
ramiai sau ėjo namon apie 
7 valandą vakare. Priėjęs 
prie kampo Union avė. ir 
17-tos gatvės užsimanė užsi
karti cigaretą. Išsitraukė 
tabako, susisuko cigaretą ir 
degtuku braukė į sieną, kad 
tuom uždegus cigaretą. 
Tuom tarpu koksai nevido
nas rėžė jam kumščia į žan
dą, nuo ko Andreliunas par
krito, bet tuoj susigriebė, 
pakilo ir pamatęs prieš sa
ve tris bomus, pasileido 
bėgti. Bomai-gi greitai jį 
pavijo, apmušė ir, atėmę 
$10.00, pasislėpė. Andreliu
nas jų nepažinęs, bet iš kal
bos patėmijęs; kad tai buvę 
lietuviai. Pagauti jų nepasi
sekė.

Nemalonu girdėti, kad ir 
griuvių tarpe atsiranda pa- 
■Kižų, kurie ieško lengvos 
duonos, vadinasi, užsiimdi- 
uėja plėšimais.

ir tai And-
Bržezinski liko pa- 

už blogą

Susitaikė teisme.
Didžiai yra nemalonus da

lykas privatinius šeimyni
nius savo reikalus kelti ai
kštėn ir akyse žmonių visą 
ką atidengti; ypatingai-gi 
biauriu yra dalyku šeimyni
nius reikalus teisme aškin- 
ti. Vienok atsiranda tokių 
žmonių, kurie visiškai, ro
dos, to nešvarumo nejaučia.

Nesenai koksai 
rius
trauktas teisman 
apsiejimą su pačia, tinginia
vimą ir nesirūpinimą namų 
reikalais. Turėjo užtektinai 
gėdos, kuomet teisėjas pa- 
1 mosuojant pasakė jam pa
mokslėlį, o kuomet kaltinin
kas gynėsi teisėjas pasakė, 
kad veido spalvą tą patvir
tina.

— Aš visuomet tokią vei; 
do spalvą tunu — sako kal
tininkas.

— Dėlto visuomet esi gir
tuoklis — atsakė teisėjas.

Pagalios liko paliuosuo- 
tas be bausmės, bet šitoki 
vieši išmetinėjimai aršiau 
negu bausmė.

Baisi mirtis.
Baisi mirtis patiko 

ten Fr. Wankowskj, 29 me
tų amžiaus. Ėjo jisai Chica
go and Northwestern gele
žinkelio linija. Tuom tarpu 
atbėgo traukinis ir suvaži
nėjo nelaimingąjį. Sudras
kė visą kūną į šmotus. Poli
cija surinko viską ir nuve
žė laidotuvių užveizdai.

Tokia pat nelaimė ištiko 
-ir Jackson, kuris ėjo kartu 
su Wankowskiu. Toks tik 
skirtumas, kad pastarasis 
gyveno dar porą valandų, 
nes jį lokomotiva atmetė į 
šalį, iš ko truko jam kiau
šas. Dvi valandi buvo clar 
gyvas. Kas tame yra kaltas, 
Runku žinoti, greičiausia-gi 
Užmuštieji. Sakoma, kad gir- 
^kbuvę ir į nieką neatsižiu- 
rėję. Tai kokios pasekmės 
girtuokliavimo, o tokių atsi
tikimų iš girtybės būva 
daug. -

kokį

Atrado apgaviką.
Septynis mėnesius koksai 

tai Ignas Machnuku, gudas, 
ieškojo Jurgio Matveenko, 
buvusiojo laivakorčių agen
to, kuris pereitais metais 
pasisavino $335.55. Aną se- 
redą pagalios pasisekė ap
gavikas pagauti. Gudas pa
matė jį ant 12-tos gatvės, 
pažino ir atidavė policijos 
rankosna.

Machnuku važiuodamas į 
Rusiją išmainė minėtą pini
gų sumą į 645 rublius ir per 
Matvečuką išsiuntė savo pa
čiai. Matvečukas tuomet už
siiminėdavo prie 14-tos gat
vės agentūra. Kuomet-gi 
Machnuku parvažiavo na
mon, pasirodė, kad jo pati 
negavo tų pinigų. Norėjo su 
Rusijos valdžios pągelba iš- 
kolektuoti tuos pinigus, 
bet negalėjo. Tada pardavė 
savo namelį, atvažiavo vėl į 
Ameriką ir per septynis mė
nesius ieškojo savo apgavi
ko. Pagalios pasisekė jis at
rasti.

— Taip.
— Ir vaikus prižiūri, skal 

hi, prosiji, lopai ir tt.? i ’
Taip ir tai darau ne iš 

iiuosos savo Vai id’s. P|iti ma
no daugiau uždirba,, negu aš, 
tad ašsėdžiu nainieje, o ji 
eina dirbti.

’—‘A! vakar tai iu pasigė
rei kuomet d a yiau tau 50 
centų, kad siulų hupirktu- 
mei. Likusius pragėrei. jGę? 
rai padarė, kad iifltilo^KIe- 
jiįnan — atsiliepė atėjus- jo

i.. \. , J ■■■-J•

Ar nori kad aš;Į| ^a- 
lėj iman pa sodyčiau, av gal 
tau jį atiduoti ? —- užklausė 
Dąnielsonienės teisę jas.

Tai jau aš jį pasiimsiu.
— Pririšk jį kokiu rete 

žiu, kad negertų — skambė
jo paskui balsas.-- y

Danielsoniėuė ^parsivedė, 
savo vyrą namon .Teisėjas-- 
gi jokios jam bausmės he^ 
uždėjo.

"v 4C kiniečio vestuvės.
■

Kaip žinome, chiniečlaĮ 
priklauso prie geltonodžiit 
žmonių skyriaus. • Nesenai 
vienas chinietis apsivedė šit 
musų spalvos mergina. Žmoi 
nės išgirdę tokias vestuves 
norėjo pasipriešinti ir visiš
kai netikusiai ’ėmė protes
tuoti. y

Kuomet jaunavedžiai iL 
daugelis chiniečių bei kitų 
pašaliečių susirinkę namuo
se po vestuvių puotavo, už^ 
puolė juos žmonių gauja* 
pradėjo akmenimis mėtytį 
ir gal butų buvę dar aršiau; 
jaigu ne policija, kuri išvaiį 
kė užpuolikus. Abelnai visi; 
žmonės įniršę už tokias vesfe 
tuves bei sūsineŠimus su: 
baltom jom. |-

Gy ventoj ai Englewood' 
vietoje rūpinasi, kad polici
ja išvarytų visus iš tos vie-’ 
tos chiniečius. Nereikalinį 
gas persekiojimas žmonių. <■

kuopti centro susirinkimas 
Aušros svetainėje, 3149 So. 
Halsted st. Geistina butų, 
kad visų kuopų pasiuntiniai 
atsilankytų, j

Laikina Valdyba 
M. MĮ Dūda prez.

S. P. Tananevičia sekr. 
3249 So. Morgan st..

J

CHICAGOS I VARGONI
NINKŲ SŲSIVAŽIAVI

MAS.
_ Liepos 1 dieną atsibuvo 
pas p. B. Janušauską, šv. 
Jurgio paraįpijoš vargoni
ninką, Chicagos lietuvių 
vargonininkų ’ .susirinkimas. 
Į tą susirinkjiną sekantieji 
vargonininkai atsilankė: 
pp. Antanas Pocius, Vladi
slovas Daukša, Aleksandras 
Lemontas, Jonas Charžau- 
skas ir* Vincentas Niekus. 
Minėtame susirinkime p. A. 
Pocius paaiškino susirinki
mo tikslą, ty. idant sutverti 
Chicagoje Lietuvių Vargoni
ninkų Sąjungos Amerikoje 
kuopą. Visi . vargonininkai 
tokį p. A. Pociaus įnešimą 
vienbalsiai patvirtino ir nu
tarė pirmą tos vargoninin
kų kuopos susivažiavimą tu
rėti p. Lemonto puikiame 
vasarnamyje, Lemont’s Re
sort, Sodus, Michigan. Su
sivažiavimas -tęsis visą sa
vaitę, nuo liepos 8 dienos li
gi 13 dienos.

Ten gvildens i vairius muzi
kos srityje klausimus,- su
rengs du ikančerbuT iu-tarni n- 
ko ir seredos vakarais, S 
vai. vakare, skaitys refera
tus, skambįs ant piano, dai
nuos solo, duetai, kvarte
tai, chorai ir tt.

Al. J. Lemontas.

Delko.
— EsU nustebintas, kad 

tavo tėvas leido mudviem 
apsivesti.

— Oo! Jis tavęs tiek ne
pažįsta, kiek aš.-

“Linksmos” krikštynos.
Miclas atsilankymas.

Įžymus vertelga atlankė, 
kelios dienos atgal, didelę

Birželio 23 dieną ant^
Town of Lake vienas lietuj
vis ištaisė savo naujam gi' . , . , .

. ... . . t . _ J įstaiga, kur gerai žinomas mūšiam kūdikiui linksma^ - &
krikštynas. Takrikštinuš!.
. ... i . . .v^ liksiras Karto 10 vvno yrakūdiki, kumas. su kūma iš| .v. . v. T-i ’ dirbamas. Jis gerai atkrei-vaziavo pasivažinėtų. Liku| b
šieji namie svečiai taipįsišu 
tino, kad ant galo ėmė skal

Trinerio Amerikoniškas E-

Paklydusi motina.
Policijos globoje randasi 

kokia tai Domicėlė Dadek 
su keturiais vaikas. Polici
ja rado ją einančią išilgai 
geležinkelio bėgių ir užklau-

J is ir ji. .
Niekas gal butų negirdė

jęs apie Isaaką Danielsoną, 
jaigu jo pati nebūtų davusi 
50 centų siūlų nupirkti. Tie 
50c. nuvedė jį teisman.

Danielsonas buvo namų 
šeimininkas ir jam reikėda
vo namų darbu užsiimti. 
Panedėlio ryte pati išsiun
tė jį siūlų nupirkti. Keletą 
valandų vėliaus atrado jį 
policijos stotyje užtai, kad

pė-atidą į visas smulkmenas 
ir išeidamas pasakė: “Aš 

dvtis pakaušius stiklais ii8““" fU?S'. P°“aS. Tri“e' 
t n, kad kiekvienas is musų 

.v; . , ^Sukėsų aplankytų Jūsų dirb- 
;’tuvę, tai Jus uereikalautu- 
Tmėte kitokių apgarsinimų, 
p;Aš niekados .nemačiau to- 

; įkio švarumo didelėje dirbtu- 
' fvėje, kaip Jūsų ir niekados 
^neturėjau pnogos susitikti 
jsu tokiu prielankumu ir 
.mandagumu.^ Išdirbėjus ti- 
Į<i į didžiausią švarumą su
maišyme gyduolių, vartojant 
geriausią medegą ir darbi
ninkus. Tas išaiškina delko 
Trinerio Amerikoniškas 
Eleksiras Kąrtojo Vyno in- 
ėjo į populiai)iškurną metas 
nuo meto. Tūri labai vei-

buteliais. Ant gatvės besi 
bovijanti * vaikai, 
trukšmą, tuoj pranešė poli-* 
ei jai, kiti vėl ugnegesiams, 
buk namai deganti. Tuoj 
pribuvo policija ir ugnege- 
siai. Pastarieji be nieko tu
rėjo grįžti atgal, o policijai!-! 
tai vežimu savo nuovadonĮ1 
nugabeno patį namų šeimi
ninką ir du kampininku. Su
grįžę kūmai nerado nei sve
čių, nei gėrynių.

Tai vis iš žmonių tamsu
mo tokie pasielgimai išplau
kia. Kur gi čia tau įieiš- 
juoks mus svetimtaučiai?

Motinoms žinotina..
Fellowship house, 831 W. 

33rd place, atidaryta kūdi
kiams mažas ligonbutis, ku-

veikiančią pagėgą ligose gro- 
inuliavimo organų. Pataiso 
apetitą, pastiprina gromulia- 
yimą, nustabdo skausmą, pa- 
liuosuoja žarnų užsikimši-

rian vasaros metu, ypač per 
karščius, priimami sergan
ti kūdikiai: kūdikius reikia 
atnešti visuomet pirm pietų, 
tuomet galima ten pasima
tyti ir su daktarų. Tarp kitų

mą, atsirūgimas po valgiui, 
nerviškumą ir galvos skaus
mą. Aptiekose gaunama ir 
pas Jos. Trinęr, 1333-1339 
So. Ashland avė., Chicago, 
Ill. 1

fŠipkories ir Pinigų Siuntimas1^
Dabartinės šipkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, ir išvažiuoti Europon 

yra sekančios:

Į krajų. Čia paduodame kainą kelio per vandenį: Iš krająps.
. $36.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per New Yorką eina 9 d. $43.‘00 

33.00 
41.00 
36.00 
33.00

• 35.00
37.00 
35.00 
35.00
40.00 
35.00
35.00 4 ... - .....
33.00 Anchor Line iš Antv. arba Rotterdam per New Yorką, eina 9 d.
33.00 White Star Dominion iš Hamburg per Montreal, eina 8 dienas

Apart šitų kainu kiekvienas atvažiuojantis, kuris neturi Amerikonišku Citizens 
popieru, turi mokėti $4.00 Head Tax.

Apart šitų linijų mes turime ir daug kitų į visas dalis svieto, jeigu reikalas 
parašyk iš kur i į kur nori važiuoti, o mes kainas paduosime koteisingiausiai.

Kainos Europos Goiežinkelių:
ir Tilžės Eydkunų.
$5.20 $5.25
$4.85 , $5.00
$6.95 $7.10
$6.90 - T $7.05

Hamburg American Line iš Hamburgo per Philad’a eina 12 d. 43.00 
North German Lloyd iš Bremen per New Yorką Exp. eina 7 d. 45.50 
North German Lloyd iš Bremen per New Yorką, regul. eina 9 d. 43.00 
North German Lloyd iš Bremen per Baltimore, eina 12 d. 
Red Star Line iš Antverpen per New Yorką, eina 8 d.
Holland American Line iš Rotterdam per New Yorką, eina 9 d.
Russian American Line Libava per New Yorką, eina 10 d.
Canadian Northern Antv. arba Rotterdanf per Montreal eina 8 d. 41.00
Cunard Line iš Hamburgo per New York eina 7 dienas
White Star Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas 
American Line iš Hamburgo pęr New Yorką, eina 8 dienas

43.00
43.00
43.0d
45.oJ

43.00
41.00
41.00
41.00
41.00

Tarp 
Bremen 
Hamburg 
Antverpen 
Rotterdam

RUBLIU KAINOS

O“ Prie kiekvieno siuntinio reik pridėti 25 centus ant pąčto kaštu.

. Rublių -S c Rublių c Rublių $ c Rublių $ c
1 .52J4 29 15.23 . 57 29.93 85 44.63
2 1.05 30 15.75 58 30.45 86 45.15
3 1.58 31 16.28 59 30.98 87 45.68
4 2.10 32 16.80 60 31.50 88 46.20
5 2.63 33 17.33 " 61 32.03 89. 46.73
6 3.15 34 17.85 62 32.55 90 47.25
7 3.68 • 35 18.38 63 33.08 91 47.78
8 4.20 36 18.90 64 33.60 92 48.30

-- 9 4.73 37 19.43 65 34.13 93 48.85
10 5.25 38 19.95 66 34.65 94 49.38
11 5.78 39 20.48 67 35.18 95 49.83
12 6.30 40 21.00 • 68 35.70 96 50.40
13 6.83 41 21.53 69 36.23 97 50.93
14 7.35 42 22.05 70 36.75 98 51.45
15 7.83 43 22.58 71 37.28 99 51.98

' 16 8.40 44 23.10 72 37.80 100 52.25
17 8.93 45 23.63 73 38.33 150 78.38
18 9.45 46 24.15 74 38.85 200 104.50
19 9.98 47 24.68 75 39.38 300 156.75
20 10.50 48 25.20 76 39.90 400 209.00
2i 11.03 49 25.73 77 40.43 500 260.00
22 11.55 50 26.25 78 40.95 600 312.00
23 12.08 51 26.78 79 41.48 700 364.00
24 12.60 52 27.30 80 42.00 800 416.00
25 13.13 53 27.83 81 42.53 900 468.00
26 13.65 54 28.35 82 43.05 1000 519.50
27 14.18 55 28.88 83 43.58 2000 1039.00
28 14.70 56 29.40 84 44.10 3000 1558.50

Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir pasportus nuo Rosijos konsulio, 
taip kad kiekvienas gali drąsiai eiti per rubežių policijos netrukdomas.

Reikalaujanti šipkorčių į kitus miestus, rašykite mums j kur norite išva
žiuoti ar iš kur parvežti, o jeigu su vaikais, paduokite mums visų vaikų metus, 
o mes atgal pačta prisiusime jums visų linijų kainas, tada jus pasirinkę sau 
liniją kokią norėsite, prisiųsti mums pinigus per Money Orderį o mes jūsų • 
šipkortes kogreičiausiai išsiųsime.

Adresuokite mums visada šitaip:

J. M. Tananevičia
3249=53 S. Morgan St., Chicago, Ill.
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